
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2 Ст. 36/2014

12.12.2017.

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:01.04.2015. 30.06.2015.

 9.

Остала имовина

6.554.035,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

26.184.849,00Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

10.407,40

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.

01.04.2015.

 10.

19.582.503,60

37.903,00

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

1а

Коментар

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.

На основу података из Извештаја о економско финансиском пословању ст.дужника:Индустрија акумулатора " Светлост" ДП Бујановац у
стечају ,на дан отварања ст.поступка поседује :

- 21,90 динара, затечен новац  у благајни  ст.дужника  на дан преузимања ;

- залихе репроматеријала у ликвидационој вредности од 37 903,00 дин., књиговодствена вредност је 0,00 динара у закључном листу на
дан 23.09.2015.год;

- Удео код других правних лица и то код ДОО" НИС Светлост" Бујановац у ликвидациој вредности од 19 582 503,60 дин, књ.вредност 27
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822 610,59 дин у закључном листу на дан 23.09.2014.год. Стечајни дужник је оснивач, члан зависног друштва ДОО" НИС Светлост"
Бујановац, м.бр. 20125535, ПИБ 104234551, са процентом удела 48,68%.Други оснивач је АД" нафтна индустрија Србује" Нови Сад са
процентом удела 51,20%.
-Удео ст. дужника у зависном друштву од 48,68% чини:
уплаћен новчани капитал у изноосу од 22 369,31 дин на дан 26.01.2006.год;
Уписан неновчани капитал који чини објекат на кп. бр. 4524/2 КО Бујановац у износу од 265 580,00 ЕУра-.Вредност од 19 582 503,60 дин.
представља  вредност 48,68% учешћа у капиталу зависног друштва ДОО" НИС Светлост" Бујановац, која је добијена на основу података
из фин. извештаја за 2013.год са сајта АПР-а.

- Опрему у ликвидационој вредности од 6 554 035,00 динара, а књиг.вредност опреме у закључном листу на дан 23.09.2014.год је  0,00
динара;

- Ст.дужник не поседује земљиште у власништву.Уписан је на  кп. бр. 4524/1 КО Бујановац, а у ЛН 1158 КО Бујановац  као корисник
градског грађевинског земљишта које је у државној својини. Ликвидациона вредност земљишта је 0,00 дина, а књ.вредност у
закључном листу на дан 23.09.2014.г износи 21 549 798,00 дин.Укупна површина земљишта уз зграду-објеккат је 33 608м2, површина
земљишта под објектом је 9 665м2.;

-Право коришћења над објектима( пет објеката) уписаним  у В лист ЛН 1158 КО Бујановац на кп. бр.  4254/1 Ко Бујановац, потез
Мртвица. Објекти уписани са обимом удела 1/1 држабна својина РС, а ст.дужник има уписано право коришћења. Ликвидацииона
вредност наведених објеката је 0,00  дин, а књиг. ввредност износи 69 168 173,00дин;Поднет је захтев РГЗ-СКН Бујановац за увид у списе
предмета и преглед документације на основу ког правног акту су објекти уписани као ддржавна својина, као и претраживање других
извора, с обзиром да је употребна дозвола ииздата на име ст.дужника;
- Ванкњижна својина на стану у површини од 57,68м2, који се налази у стамбеној згради на кп. бр. 769/3 Ко Бујановац, а који је у
државини купца, бившег радника.Постоји потписан уговор ОВ.бр. 1284/97 од 13.11.1997.год са бившим радником Симоновић Љубишом
о откупу стана на рате, који није исплаћен у целости. Ликвидациона вредност стана је 0,00 динара;

- Ванкњижна својина- зграда сервиса од око 100м2 у Београду у ул. Тодора Миловановића бр.8.чија је ликвидацииона вредност 0,00
динара и књиг. вредност 0,00 динара. За овај објеккат ст.дужник и претходни заступник не поседују документацију о правном основу
стицања својине. Покрену је поступак легализације објекта код ГО зввездара и Катастра Београд1, и једини документ је Закључак РГЗ-
Катастра Београд 1 бр. 952-04-020-1865/2013 од 25.12.2013.год. У даљем току предузеће се активности на прибављању документације о
правном основу стицања својине.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

26.184.849,00

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

10.407,40

Укупно

0,00

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.
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 8.

10.407,40Готовина 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

26.184.849,00

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена и умањења имовинског стања услед продаје 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

0,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,000,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива на текући рачун ст. дужника.

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

27.771,50 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 27.771,500,00

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

180.000,00 90.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 90.000,00 270.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

177.964,00 90.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 90.000,00 267.964,000,00

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 0,00385.735,50 180.000,00 180.000,00 565.735,50

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

3.026,00 1.106,001. Канцеларијски материјал 3.000,00 4.132,000,00

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

0,00 0,003. Комуналне услуге 6.000,00 0,000,00

0,00 0,004. Гориво и мазиво 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

8.691,00 2.240,005. Пошта и телефон 3.000,00 10.931,000,00

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 84,138. Платни промет 1.500,00 0,0084,13

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

702.501,00 327.516,0015. Бруто зараде по уговору о делу 338.344,00 1.030.017,000,00

48.000,00 24.000,0016. Књиговодствене услуге 24.000,00 72.000,000,00

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

145.989,40 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 145.989,400,00

6.025,00 990,0019. Административне таксе 3.000,00 7.015,000,00

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 84,13914.232,40 378.844,00 355.936,13 1.270.084,40

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 21.04.2015.године одобрава се исплата плана  трошкови за месец Април 2015.године у  укупном
износу од 192.500,00 динара.
2. По Решењу стечајног судије од 07.05.2015.године, одобрава се  исплата плана трошкова за месец Мај 2015.године, у укупном износу
од 181.672,00 динара.
3. Пo Решењу стечајног судије од 04.06.2015.године одобрава се  исплата плана трошкова за месец Јун 2015.године у  укупном износу
од 184.972,00 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(27.293,00дин.по раднику бруто).

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.

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

9.343.909,51

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

447.299.965,57

9.

0,00

0,00

0,00

9.343.909,51

0,00

0,00

447.085.064,74

5.

437.741.155,23

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

6.640,003.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

6.640,00

0,00

0,00

Укупно без депозита

208.260,83

0,00

208.260,83

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

437.956.056,06

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00
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Утврђене обавезе у извештајном периоду у  укупном износу од 9.343.909,51,06 динара динара  унете су по основу:

1. Закључка о коначној листи (утврђених) потраживања  Привредног суда у Лесковцу  2.СТ.36/2014 од 19.05.2015.године  са испитног
рочишта од 19.05.2015.године и то допуњују се  утврђене обавезе и то : у трећи исплатни ред у  износу  од 9.343.909,51 динара( нису
узете у обзир пријаве под. р. бр. 140 и 141 где је  део потраживања оспорен у Листи о признатим и оспореним потраживањима од
07.05.2015.год, и  на испитном рочишту 19.05.2015.год, али је поверилац након  пријема обавештења ст.управника о оспоравању
потраживања, после одржаног испитног рочишта доставио поверенику  документацију-правни основ за део потраживања који је
ст.управник оспорио).

2.Закључка о коначној листи (утврђених) потраживања Привредног суда у Лесковцу посл.бр.2.Ст.бр.36/2014 са допунског испитног
рочишта од 17.06.2015.године, пријаве потраживања од р. бр.169-172 су неуредне.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

10.385,50 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2015.

 5.

84,13

 4.

10.301,37

 2. 0,00

 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.

Стање на текућем рачуну на дан 01.04.2015.године износи 10.301,37 динара , а податак у ЕРС-у на дан 01.04.2015.године је 10.385,50
динара.
Разлика се јавља за износ од 84,13 динара, колико износи стварно настали трошак платног промета на дан 18.02.2015.год( по изводу
бр.2, на дан 18.02.2015.године), а који као трошак није унет у програм ЕРС.
Ради усаглашавања стања фин.средстава на текућем рачуну и података унетих у ЕРС-у, трошак платног промета- провизија банке за
промет по текућем рачуну у износу од 84,13 динара од дана 18.02.2015.год, унет је у ЕРС са датумом 01.04.2015.године.

У извештајном периоду од 01.04.2015- 30.06.2015.године није било промена на текућем рачуну стечајног дужника.
Стање на текућем рачуну, на  крају извештајног периода 30.06.2015.године износи 10.301,37 динара;

0,00

Крајње стање у благајни

21,9001.04.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 21,9030.06.2015.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б
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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

0,00Укупно

У извештајном периоду 01.04.-30.06.2015.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( 24 000,00дин.за извештајни период).
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.године, по уговору о делу ангажовао четири физичка лица( бивши
радници ст.дужника) за обављање послова обезбеђења и надзора над имовином ст.дужника и то у месечном бруто износу од 27 293,00
динара по раднику.

У извештајном периоду није било исплате средстава za ангажована лица због недостатка фин.средстава на т.рачуну ст.дужника.

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

0,00

6.554.035,00

37.903,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

26.184.764,87

Лиценце и патенти

19.582.503,60

10.323,27

 8.

30.06.2015.

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
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Списак остварених активности у извештајном периоду

23.04.2015.  Захтев за награде и накнаде трошкова
Стечајни управник стечајног дужника, поднео је  Привредном суду дана 30.03.2015. године предлог за одређивање прелиминарне
награде стечајног дужника ДП "Светлост" у стечају Бујановац, у месечном износу од 30 000,00 динара за период од 01.04.2015-
30.09.2015. године.
Одлучујући о предлогу ст. управника, стечајни судија је Решењем 2.ст.36/2012 од 23.04.2015. године одредио прелиминарну награду
стечајном управнику стечајног дужника у месечном износу од 30 000,00 динара за период 01.04.2015.-30.09.2015. године.

28.04.2015.  Испитивање од стране стечајног управника
Стечајни управник испитао је све пријаве потраживања које су означене као неуредне са претходног испитног рочишта, као и све
пријаве до р.бр. 167, тако што је урађена рачуноводствена и правна  провера и утврђена је основаност, обим и ред сваког појединачног
потраживања.
За пријаве потраживања које су означене као неуредне, упућен је позив повериоцима  да изврше допуну и уређење пријава у складу са
чл. 111.Закона о стечају, а по уређењу истих, стећи ће се услови за изјашњење  ст.управника.

06.05.2015.  Израда листе потраживања
Урађена је Листа признатих и оспорених потраживања ст.поверилаца за допунско испитно рочиште за дан 19.05.2015.године.Дана
сагласност на Листу прознатих и оспорених потраживања дана 30.04.2015.год, а заведена под бројем 35/03-27-5172 од
06.05.2015.године.

Свим повериоцима чија су потраживања оспорена ст.управник доставио је Обавештење о оспоравању дана 04.05.2015.године.

07.05.2015.  Истицање листе потраживања на огласну таблу суда
Листа признатих и оспорених потраживања ст.поверилаца за испитно рочиште заказано за дан 19.05.2015.године истакнута је на
Огласну таблу Привредног суда у Лесковцу  дана 07.05.2015.године.

11.06.2015.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Урађен је кварталани извештај о току ст.поступка и стању стечајне масе за период 24.09.-30.09.2014.године и исти достављен стечајном
судији i одбору поверилаца и АЛСУ- Београд.

15.06.2015.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
У периоду од 31.05.2015 до 03.06.2015.године, урађен је Квартални извештај о току ст.поступка и стању стечајне масе за период 01.10-
31.12.2015.године и исти  је одобрен дана 03.06.2015.год, од стране АПЦ, заведен под бројем 35/03-27-6826 од 09.06.2015.године.

Дана 15.06.2015.године достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ- Београд.

20.05.2015.  Парнице за оспорена потраживања
Парница 1.П.281/2015- Пресуда- Одбија се као неоснован тужбени захтев од 20.05.2015, правоснажна 10.07.2015, извршна
01.09.2015.године:
-Поверилац оспореног потраживања Министарство финансија Пореска управа Филијала Бујановац,  поднео је тужбу против ДП"
Светлост"- у стечају Бујановац ради утврђења оспореног потраживања, вредност спора 1.171.467,97 динара. Судска ознака парнице П
281/2015. Заказано је рочиште за главну расправу 20.05.2015. године.  Повереник ст. управник је Позив за рочиште посл. бр. П 281/2015
од 21.04.2015.год  и тужбу примио 08.05.2015. године.
Ст. управник је 20.05.2015. године доставио Привредном суду Лесковац  одговор на тужбу у парници П 281/2015 тужиоца Републике
Србије - Министарства финансија Пореске управе Бујановац против туженог ДП "Светлост" у стечају Бујановац.
Повереник ст.управника је  у име туженог, присуствовао  рочишту за главну расправу  у парници П 281/2015 пред Привредним судом у
Лесковцу дана 20.05.2015.године.
- Решавајући у овој правној ствари, судија Привредног суда у Лесковцу донео је Пресуду посл.бр.1.П.281/2015 од 20.05.2015. године,
којом се одбија као неоснован тужбени захтев Министарства финансија - Пореске управе Филијале Бујановац,а тужилац обавезан да
туженом на име трошкова спора исплати износ од 33.857,00 динара.

Одлука је правоснажна  дана 10.07.2015.године,а извршна дана 01.09.2015.године.

04.06.2015.  Израда листе потраживања
Стечајни управник испитао је поднеске ст.поверилаца од 25.11.2014.године, за које је ст.судија од поверилаца тражио да се о истим
изјасне да ли се ради о пријавама  потраживања у ст.поступку и да исте допуне,  који су на  допунском рочишту 19.05.2015.године
означени као пријаве потраживања  бројевима од 169-172, као би ст.управник могао да се изјасни о истим у складу са чланом 113.
Закона о стечају.
У периоду од 29.05-04.06.2015.године урађена је Листа признатих и оспорених потраживања ст.поверилаца за  четири пријаве
потраживања од р. бр. 169-172. и стечајни управник се о наведеним пријавама изјаснио да су исте неуредне.

05.06.2015.  Истицање листе потраживања на огласну таблу суда
Листа признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца од 04.06.2015.године за  допунско испитно рочиште заказано за
17.06.2015.године истакнута је на Огласну таблу Привредног суда у Лесковцу  дана 05.06.2015.године.

15.06.2015.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Урађен је Квартални извештај о току ст.поступка и стању стечајне масе за период 01.01-31.03.2015.године у периоду од 01.06.2015 до
03.06.2015.године и исти  је од стране ст.управника АПЦ- Београд одобрен дана 04.06.2015.год,и заведен под бројем 35/03-27-6827 од
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09.06.2015.године.

Дана 15.06.2015.године достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ- Београд.

09.04.2015.  Захтев за сагласност на план трошкова ст.дужника за месец април 2015.године
Ст.управник је 09.04.2015.године поднео Привредном суду образложени Захтев за сагласност на план трошкова стечајног дужника за
месец април 2015.године у укупном износу од 192.500,00 динара. Решавајући по овом захтеву, о основаности и обиму планираних
трошкова ст.судија је 21.04.2015.године донео Решење Посл.бр.2.Ст.39/2013, којим се одобрава план трошкова ст.поступка у целости по
предлогу ст.управника.

21.04.2015.  Примљена решења о обустави поступка извршења И. бр. 1134/12 и И.бр. 74/11
Дана 21.04.2015.године, повереник ст.управника примио је:
1.Решење Основног суда у Бујановцу,И.бр.1134/12 од 14.04.2015.године, којим је обустављен поступак спровођења извршења у
предмету извршног повериоца  Џемаиљи Бејтуша из с. Самољица, с обзиром да је над  извршним дужником
 ДП "Светлост" Бујановац покренут стечајни поступак;
2.Решење Основног суда у Бујановцу,И.бр.74/11 од 14.04.2015.године, којим се обуставља поступак спровођења извршења у  предмету
извршења извршног повериоца Ристић Милета из Бујановца,  с обзиром да је над  извршним дужником  ДП "Светлост" Бујановац
покренут стечајни поступак.

26.04.2015.  Сл.пут Ниш-Привредни суд Лесковац-консултације о поступању са неуредним пријавама потраживања.
Дана 26.04.2015.године, повереник ст.управника отишао је у Привредни суд Лесковац, а ради консултација са стечајним судијом око
даљег поступања са великим бројем неуредних пријава потраживања стечајних поверилаца, а за један број њих , иако је  повереник
стечајни управник упутио дописе ст.повериоцима да уреде пријаве потраживања, повериоци нису поступили у сладу са дописом
повереника ст.управника и нису доставили уређене пријаве потраживања пре свега документацију за правни основ потраживања.

30.04.2015.  Примљено решење Основног суда у Бујановцу И.бр. 1144/12 од 31.03.2015 о обустави поступка.
Дана 30.04.2015.год, повереник ст.управника примио је Решење Основног суда у Бујановцу  И. бр.1144/12 од 31.03.2015.год, којим се
обуставља поступак спровођења извршења у предмету извршног повериоца Сулејмани Халила из с. Велики Трновац због покретања
стечајног поступа над извршним дужником.

30.04.2015.  Захтев за сагласност на план трошкова ст. дужника за месец мај 2015. године
Ст.управник је 30.04.2015.године поднео Привредном суду у Лесковцу  образложени Захтев за сагласност на план трошкова стечајног
дужника за месец мај  2015.године у укупном износу од 181.672,00 динара. Решавајући по овом захтеву, о основаности и обиму
планираних трошкова ст.судија је 07.05.2015. године донео Решење Посл.бр.2.Ст.39/2013, којим се одобрава план трошкова ст.поступка
у целости по предлогу ст.управника.

15.05.2015.  Примљено решење Основног суда у Бујановцу И.бр. 3332/12 о обустави поступка.
Повереник ст.управника  је дана 15.05.2015.год, примио је Решење  Основног суда у Бујановцу И. бр. 3332/12 од 06.05.2015.год, којим
се обуставља поступак спровођења извршења у предмету извршног повериоца адв.канцеларија Ристић Милета из Бујановца против ДП"
Светлост" Бујановац- у реструктурирању, у складу са чланом 76, ст.1, тачка 3. ЗИО.

19.05.2015.  Одржано је допунско испитно рочиште ст.дужника дана  19.05.2015.године.
Дана 19.05.2015. године пред Привредним судом у Лесковцу одржано је допунско испитно рочиште ст.дужника. Допунском испитном
рочишту ст.дужника у име ст.управника присуствовали су руководиlaц пројекта Марија Максимоска из Агенције за приватизацију РС и
повереник ст.управника Гордана Јовановић, ст.управник из Ниша. Стечајни управник на испитном рочишту остао је при Листи признатих
и оспорених потраживања од 07.05.2015.год. Због већег броја пристиглих пријава потраживања које су неуредне, на предлог стечајног
управника стечајни судија заказао је одржавање допунског испитног рочишта за 17.06.2015.године.

29.05.2015.  Поднет захтев за увид у списе предмета РГЗ СКН Бујановац
Дана 29.05.2015. године, повереник ст.управника  поднео је захтев РГЗ- СКН Бујановац којим се тражи увид у списе предмета, у циљу
комплетирања правно имовинске документације за катастарске парцеле 4524, 4524/1, 4524/2 КО Бујановац и то за списа промена:
-  бр. 205/2008 на кп. бр. 4524/2 КО Бујановац;
- бр. 41/2004 на кп. бр. 4524, , као и на кп. бр. 4524/1 и 4524/1 КО Бујановац;
- бр. 82/2003 на кп. бр. 4524 КО Бујановац;
- 4/99 које се односе на кп. бр. 4524 КО Бујановац;
- као и све друге списе  предмета које се односе на
 катастарске парцеле бр. 4524, 4524/1, 4524/2 КО Бујановац;

31.05.2015.  Захтев за сагласност на план трошкова ст. дужника за месец јун 2015. године
Ст.управник је 31.05.2015.године поднео Привредном суду образложени Захтев за сагласност на план трошкова стечајног дужника за
месец јун  2015.године у укупном износу од 184.972,00 динара. Решавајући по овом захтеву, о основаности и обиму планираних
трошкова ст.судија је 04.06.2015. године донео Решење Посл.бр.2.Ст.39/2013, којим се одобрава план трошкова ст.поступка у целости
по предлогу ст.управника.

08.06.2015.  Примљена Пресуда Основног суда Бујановац посл.бр.294/14
Основни суд у Бујановцу у правној ствари К.бр. 294/2014 у предмету против окривљеног Максић Предрага због кривичног дела
проневере, донео пресуду 30.04.2015. године којом се оптужени проглашава кривим. Ст. управник је пресуду примио 08.06.2015.
године.

09.06.2015.  Примљено Решење Основног суда у Бујановцу И.бр1127/12 о обустави поступка.
Решењем Основног суда Бујановац И.бр. 1127/12 од 03.06.2015. год. обуставља се поступак извршења у предмету извршења извршног
повериоца Јовановић Милорада из с. Клиновца, против извршног дужника  ДП "Светлост" Бујановац- у реструктурирању. Стечајни
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дужник решење је примио примио 09.06.2015.године.

12.06.2015.  Издата потврда о трајању радног односа бившем раднику
Републичком фонду ПИО испостави Бујановац је 12.06.2015. године на основу захтева за издавањем потвре о трајању радног односа у
привредном дурштву ДП "Светлост" Бујановац, издата потврда за бившег радника Владу Драјића.

17.06.2015.  Одржано је допунско испитно рочиште дана 17.06.2015.године.
Дана 17.06.2015.године пред Привредним судом у Лесковцу одржано је допунско испитно рочиште за испитивање тражбина стечајних
поверилаца ст.дужника ДП" Светлост" Бујановац- у стечају. Рочишту присуствују за стечајног управника руководилац пројекта АПЦ
Марија Максимоска и повереник ст.управника Гордана Јовановић, а за предлагача нико.Ст.управник остаје у целости при Листи
признатих и оспорених потраживања од 05.06.2015.године у којој је  обрађено 4 пријава потраживања ст.поверилаца( 169-172) и то сл.
поверилаца: Весељи Адем, Ћерими Назиф, Фазилији Мухарем и Стефановић Бранислав.
У овој фази поступка стечајни управник је истакао да је  у међувремену на кућну адресу повереника ст.управника  дана
22.05.2015.године стигао допис Општине Бујановац а поводом послатог обавештења ст.управника о делимичном оспоравању
потраживања од 04.05.2015.год, а које су исти примили 05.05.2015.године.У наведеном допису су доставили одређену документацију са
којом ће повереник упознати руководиоца пројекта и обавестити суд о исходу. Пријаве општине Бујановац обрађене су на Испитном
рочишту дана 19.05.2015.год,,а према Листи признатих и оспорених потраживања од 07.05.2015.год.  Евентуално након прегледа
документације доставиће се суду предлог или за заказивањем допунског испитног рочишта или ће се донети одлука поводом тога.
Константује се да је допунско испитно рочиште завршено.Константује се да је Листа признатих и оспорених потраживања ст.поверилаца
од 05.06.2015.год, прихваћена у целости.

23.06.2015.  Примљено Решење Основног суда у Бујановцу о обустави извршног поступка И. бр. 1145/12 од 13.02.2015.
Решењем Основног суда у бујановцу И. бр. 1145/2015 обуставља се поступак спровођења извршења у предмету извршења извршног
повериоца Хисени Ћенана из с. Буштрање, против извршног дужника ДП" Светлост" Бујановац -  у реструктурирању.

24.06.2015.  Предлог стечајном судији за доношење одлуке о одбацивању пријава потраживања, члан 111.Закона о
Дана 24.06.2015.године, стечајни управник упутио је Предлог стечајном судији за доношење одлуке о одбацивању пријава
потраживања стечајних поверилаца  у складу са чланом 111.Закона о стечају и то за пријаве потраживања заведене под бројевима
169,170,171 и 172. нао неуредне јер стечајни повериоци који су поднели акта 25.11.2014.године, нису поступили по налогу ст.судије да
иста уреде у складу са Законом о стечају, да су поднесци повериоца прочитани на  допунском испитном рочишту дана
19.05.2015.године и да су заведени као пријаве потраживања са редним бројевима од 169-172, како би се стечајни управник изјаснио о
истим, о уредности и благовремености и да  предлог суду за одлучивање.Стечајни управник је у складу са чланом 113 закона о стечају,
сачинио Листу признатих и оспорених потраживања и дана 05.06.2015.године доставио је Суду за допунско испитно рочиште заказано
за дан 17.06.2015.год, у којој се изјаснио да су пријаве потраживања неуредне.

25.06.2015.  Поднет захтев за издавање оверене архивске документације из општине Бујановац
Дана 25.06.2015. године поднет је захтев општинској управи Бујановац за омогућaвање увида у архиву и издавање оверене архивске
документације - и то:

1.Решења о одобрењу изградње бр. 2/1-351-356/80 од 08.12.1980. године и

2.Решења о одобрењу употребе и коришћења бр. 2-354-5/84 од 28.01.1986. године,
а за објекте који су изграђени на кп. бр. 4524/1 КО Бујановац, ул. Индустријска зона бб од стране ивеститора Индустрија акумулатора"
Светлост" ДП Бујановац.
Извршен је увид у списе предмета, пронађени су оригинални документи и оверене копије наведених докумената да је једнака
оригиналу и  обезбеђене су клаузуле правоснажности за наведена решења.

30.06.2015.  Захтев за сагласност на план трошкова ст. дужника за месец јул 2015. године
Ст.управник је 30.06.2015.године поднео Привредном суду  Лесковац образложени Захтев за сагласност на план трошкова стечајног
дужника за месец јул  2015.године у укупном износу од 193.172,00 динара. Решењем оод 17.07.2015.године, стечајни судија одобрио је
исплату плана трошкова ст.дужника за месец Јул 2015.године у укупном износу од 178.172,00 динара.Нису одобрени предложени
трошкови под р.бр.5.- накнада трошкова ст.управника у висини од 30.0000,00 динара и исти се одобравају у висини од 15.000,00
динара.

30.06.2015.  Примљено  Решење Основног суда И.бр.1145/12 од 13.02.15
Основни суд у Бујановцу, у извршном поступку И.бр.11454/12 донео  је  Решење  13.02.15. године којим се обуставља наведени
поступак извршења, с обзиром да је извршни дужник ДП "Светлост" Бујановац у стечају а извршни поверилац је Хисени Ђенана из села
Буштрање. Стечајни управник је наведено решење примио 23.06.2015. године.
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Прилози

12.12.2017.Датум:

ИНДУСТРИЈА АКУМУЛАТОРА СВЕТЛОСТ ДП БУЈАНОВАЦ - у
стечају

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 2 Ст. 36/2014

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2015. 30.06.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2015.за период од: 30.06.2015.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00130 30.04.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00142 31.05.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00157 30.06.2015.

Укупно: 90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 27.111,00129 30.04.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 25.428,00141 31.05.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 25.556,00156 30.06.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 2.889,00129/1 30.04.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 4.572,00141/1 31.05.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 4.444,00156/1 30.06.2015.

Укупно: 90.000,00

180.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Copy House Niš 287,00122 21.04.2015.

Copy House Niš 131,00135 29.05.2015.

OFFICE 1 SUPERSTORE DOO BEOGRAD 688,00149 26.06.2015.

Укупно: 1.106,00

Пошта и телефон

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,00120 09.04.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 115,00121 16.04.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,00123 30.04.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 288,00131 04.05.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 380,00132 04.05.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 115,00133 06.05.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 208,00134 29.05.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,00143 02.06.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 208,00144 11.06.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 500,00147 15.06.2015.
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Пошта и телефон

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 114,00148 23.06.2015.

Укупно: 2.240,00

Платни промет

Војвођанска банка, Нови Сад 84,13120/1 01.04.2015.

Укупно: 84,13

Бруто зараде по уговору о делу

Димковић Добривоје 27.293,00125 30.04.2015.

Недељковић Круна 27.293,00126 30.04.2015.

Недељковић Љубомир 27.293,00127 30.04.2015.

Накић Ненад 27.293,00128 30.04.2015.

Димковић Добривоје 27.293,00137 31.05.2015.

Недељковић Круна 27.293,00138 31.05.2015.

Недељковић Љубомир 27.293,00139 31.05.2015.

Накић Ненад 27.293,00140 31.05.2015.

Димковић Добривоје 27.293,00151 30.06.2015.

Недељковић Круна 27.293,00152 30.06.2015.

Недељковић Љубомир 27.293,00153 30.06.2015.

Накић Ненад 27.293,00154 30.06.2015.

Укупно: 327.516,00

Књиговодствене услуге

Агенција "Роник", Ниш 8.000,00124 30.04.2015.

Агенција "Роник", Ниш 8.000,00136 31.05.2015.

Агенција "Роник", Ниш 8.000,00155 30.06.2015.

Укупно: 24.000,00

Административне таксе

РГЗ СКН Бујановац 655,00145 12.06.2015.

Буџет Републике Србије 335,00146 12.06.2015.

Укупно: 990,00

355.936,13Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 535.936,13
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200383889-29

01.04.2015. 10.407,40Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2015.за период од: 30.06.2015.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Војвођанска банка, Нови Сад 84,1301.04.2015.

Укупно: 84,13

84,13Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2015. 10.323,27
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