
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2 Ст. 36/2014

31.05.2017.

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:01.10.2015. 31.12.2015.

 9.

Остала имовина

6.554.035,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

26.175.728,51Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

1.286,91

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.

01.10.2015.

 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 финансијском 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 износу 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-објекат 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 државна својина РС, а ст.дужник има уписано право коришћења. Ликвидациона
вредност наведених објеката је 0,00  дин, а књиг.вредност 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 државна својина, као и претраживање других
извора, с обзиром да је употребна дозвола издата 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 ликвидациона вредност 0,00
динара и књиг. вредност 0,00 динара. За овај објекат ст.дужник и претходни заступник не поседују документацију о правном основу
стицања својине. Покрену је поступак легализације објекта код ГО Звездара 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.

26.175.728,51

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

1.286,91

Укупно

0,00

Коментар

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

1.286,91Готовина 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

26.175.728,51

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

77.052,67

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

77.052,6777.052,67

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

45.153,02

0,00

 2.

0,00

0,00

77.052,67

2а

0,0045.153,02

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 остварени су приливи по основу уговора о закупу дела имовине ст.дужника( хала бр.1 на кп. бр. 4524/1 КО
Бујановац,са закупцем ДОО" Ратко Митровић МБА нискоградња" Београд од 09.11.2015.године.

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

360.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 360.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

312.964,00 45.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 45.000,00 357.964,000,00

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 0,00700.735,50 45.000,00 45.000,00 745.735,50

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

3.553,00 109,201. Канцеларијски материјал 3.000,00 3.662,200,00

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 8.933,604. Гориво и мазиво 10.000,00 8.933,600,00

7.604,10 3.461,005. Пошта и телефон 4.920,80 11.065,100,00

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

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

0,00 280,008. Платни промет 1.500,00 0,00280,00

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

1.357.533,00 354.809,0015. Бруто зараде по уговору о делу 382.102,00 1.712.342,000,00

96.000,00 24.000,0016. Књиговодствене услуге 24.000,00 120.000,000,00

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

145.989,40 289.927,3018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 298.000,00 435.916,700,00

3.035,00 2.068,0019. Административне таксе 11.000,00 5.103,000,00

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 100.000,00 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 280,001.613.714,50 834.522,80 683.588,10 2.297.022,60

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 19.10.2015.године одобрава се  исплата трошкова за месец Октобар 2015.године у износу од
385.672,00 динара.
2. По Решењу стечајног судије од 22.04.2016.године, одобрава се  исплата плана трошкова за месец Новембар 2015.године, у укупном
износу од 320.885,80 динара.
3. Пo Решењу стечајног судије од 22.04.2016.године одобрава се  исплата плана трошкова за месец Децембар 2015.године по предлогу
ст.управника од 18.04.2016.године, и плану бр. 35/03-27-4984 од 05.04.2016.године у укупном износу од 172.965,00 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.
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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

447.299.965,57

9.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

447.085.064,74

5.

447.085.064,74

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

447.299.965,57

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

1.286,91 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2015.

 5.

280,00

 4.

46.159,93

 2. 45.153,02

 6.

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

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.10.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.12.2015.

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

Агенција за књ.услуге" Роник" Ниш, власника Јасмине Бабић1. 0,00

Добривоје Димковић из Бујановца2. 0,00

Круна Недељковић из Бујановца3. 0,00

Љубомир Недељковвић из Бујановца4. 0,00

Ненад Накић из Бујановца5. 0,00

Снежана Милосављевић из Ниша, сарадник за адм.послове.6. 0,00

Агенција аз пословне активноси Никола Велашевић из Београда7. 0,00

0,00Укупно
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У извештајном периоду 01.10.-31.12.2015.г,на основу добијене сагласности ст.судије од 07.11.2014.године,  за обављање књиг.-
рачуноводствених послова ст.дужника, ангажована 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, почев од 01.12.2015.године, на основу добијене сагласности ст.судије- од 30.11.2015.године за период
01.12.2015-31.05.2016.год, ангажован је  сарадник на административним и техничким пословима уз  месечни трошак у бруто  износу од
27.293,00 динара( нето 15 000,00 динара).
- У извештајном периоду,  на основу исказане потребе да се архивска документација  ст.дужника прегледа јер иста треба да се пресели
из управне зграде, која треба да се уступи Комесаријату за избеглице и миграције РС, ст.управник доставио је 09.11.2015.год, предлог
ст.судији за сагласност на ангажовање стручног лица за обраду  целокупне архивске грађе  ст.дужника.  Стечајни судија је дана
01.12.2015.године дао сагласност на ангажовање Агенције за пословне активности Никола Велашевић, пр Београд- Земун  и то за
обраду архивске грађе која се предаје архиву по дужном метру и понуђеној цени(4.198,26 динара/м2)  из предлога ст.управника  од
07.11.2015.год, и понуди  наведене Агенције  од 16.10.2015.год. За обраду регистратурског материјала који се излучује по дужном метру
из предлога ст.судија није сагласан. Ангажована агенција је извршила архивско сређивање документације ст.дужника.
У извештајном периоду није било плаћања по овом основу, јер није било средстава на т.рачуну ст.дужника.

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

77.052,67

6.554.035,00

37.903,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

26.252.501,18

Лиценце и патенти

19.582.503,60

1.006,91

 8.

31.12.2015.

0,00

 6.

Укупно без депозита

45.153,02 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
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06.10.2015.  Примљен допис Комесаријата за избеглице РС за закуп објекта Управне зграде ст.дужника.
Комесаријат за избеглице РС, упутио је допис поверенику ст.управника дана 06.10.2015-године, којим су се обратили ст.дужнику ДП"
Светлост" Бујановац - у стечају и исказали спремност да узму у закуп Управну зграду  ст.дужника у Бујановцу , ради успостављања
Привременог центра за регистрацију миграната на најмањи период од 6 месеци.У допису је наведено да је Комесаријат спреман да у
објекту ст.дужника уведе ел. енергију, као и да објекат управне зграде прикључи на водоводну и канализациону мрежу, као и да
простор који тренутно није у функцији доведу у функционално стање. Повереник је Захтев Комесаријата за избеглице РС доставио
ст.управнику- Агенцији за приватизацију РС- Центар за стечај.

08.10.2015.  Одлазак у седиште ст.дужника на састанак са представником Комесаријата за избеглице РС.
Повереник ст.дужника је дана 08.10.2015.године отишао у седиште ст.дужника у Бујановац , ул. Индустријска бб.  Извршен је преглед
покретне и непокретне имовине и разговор о тренутној ситуацији са радницима на обезбеђењу објекта.
Одржан је саставнакк са представниом Комесаријата за избеглице РС, Миленком Никићем ,а по основу захтева Комесаријата сда се
објекат ст.дужника управна зграда да на коришћење без накнаде Комесаријату за потребе смештаја миграната. Извршен је обилазак
објекта - управне зграде и анализе појединих делова објекта, као и комуналних инсталација и прикључака за водовод и ел. енергију.

12.10.2015.   Примљена решења о обустави извршних поступака Основног суда у Бујановцу.
Повереник стечајног управника примио је  дана 12.10.2015.године, решења Основног суда у Бујановцу којим се обуставља  спровођење
поступака извршења против извршног дужника ДП" Светлост" Бујановац- у реструктурирању, ради наплате новчаног потраживања
извршних поверилаца  и то:
1. Решење И.бр. 2969/10( стри број 233/05) од 05.10.2015.год, којим се обуставља поступак спровођења извршења у предмету
извршења извршног повериоца Мустафи Башкима из Бујановца;
2. Решење И. бр. 3329/10( стари број 178/08) од 05.10.2015.год, којим се обуставља поступак спровођења извршења  у предмету
извршења извршног повериоца Стојановић Стојадина из с. Левосоје;
3. Решење И. бр. 3337/10( стари број И. бр. 190/08) од 05.10.2015.год, којим се обуставља поступак спровођења извршења у предмету
извршења извршног повериоца Јањић Ђокице са железничке станице Бујановац;
4. Решење И. бр. 3245/10( стари И. бр. 1/08) од 05.10.2012.гоод, којим се обуставља поступак спровођења извршења у предмету
извршења извршних поверилаца Бојане Томић, Милоша томића, мал. ђорђа томића, станковић Славице из Бујановца, Јовановић
Љиљане из Бујановца, Сулејмани Медета из с. Велики Трновац и  Аслани Ајредина из с. Велики Трновац;

14.10.2015.  Примљена понуда МБА- Ратко Митровић нискоградња ДОО Београд за закуп објекта ст.дужника.
МБА- Ратко Митровић нискоградња ДОО Београд, доставио је  ст.управнику  дана 08.10.2015.године понуду за закуп Хале 500м2 и
канцеларијског простора од 200м2 , а дана  14.10.2015.године  иновирану понуду са захтевом за закуп пословног простора ст.дужника-
Хале бр.1 на кп. бр.4524/1 КО Бујановац, површине од 936,25 м2, по цени од 0,4 ЕУР-а, за укупан износ закупа од 374,50 ЕУР-а месечно.

14.10.2015.  Поднет захтев Одбору поверилаца за давање сагласности ст.управнику за издавање имовине ст.дужника
Стечајни управник, израдио је Текст захтева одбору поверилаца  и упутио Одбору поверилаца Захтев за давање сагласности
ст.управнику за издавање објекта ст.дужника- управне зграде - пословна зграда бр.1. на кп.  бр. 4524/1 КО Бујановац, која је уписана у
ЛН 1158,  у закуп Комесаријату за избеглице РС,а по понуди Комесаријата за избеглице РС и то закуп у површини од 1.104,0м2, по цени
од 0,50 ЕУР-а/ м2, односно укупно 552 ЕУР-а месечно за укупну површини од 1104м2.У прилог понуди достављен је и нацрт Уговора о
закупу, као и  понуда Комесаријата за избеглице РС.
На захтев ст.управника одбор поверилаца дао је сагласност за издавање наведеног простора у закуп и то:
1. Фонд за развој РС- сагласност од 15.10.2015.год;
2. Добривоје Димковић из Бујановца сагласност од  15.10.2015.год;
3. Државно правобранилаштво- одељење у Лесковцу сагласност од  15.10.2015.год;

15.10.2015.  Прикупљене понуде за сређивање архивске документације ст.ужнника
С обзиром да ће  се објекат -Управна зграда ст.дужника у којој се налази архивска документација ст.дужника, бити уступљена на
коришћење Комесаријату за избеглице РС за смештај миграната, да се планирају  радови на реконструкциј истог и да је неопходно да се
у најкраћем року иста испразни  од ствари  стечајног дужника, у циљу прегледавања, разврставања и  заштите пословне документације
ст.дужника, повереник ст.управника прикупио је три понуде правних лица која се баве пословима сређивања архивске документације и
доставио исте на сагласност ст.управнику Агенцији за приватизацију РС.

15.10.2015.  Захтев Комесаријата за избеглице и миграције РС за давање сагласности за прикључење објекта на
Дана 15.10.2015.године, Комесаријат за избеглице и миграције упутио је допис  стечајном управнику- Агенцији за приватизацију РС број
4-42/1 са захтевом да се да сагласност Комесаријату на коришћење објекта, као и сагласност да се исти може прикључити на
дистрибутивне мреже( струја, вода, канализација и друго). Поводом наведеног захтева , стечајни управник је дао Сагласност број 01-
48/2015 од 15.10.2015.године Комесаријату за избеглице и миграције РС за прикључење објекта на  дистрибутивне мреже.

21.10.2015.  Обавестење Комесаријата за избегице и миграције РС о закључивању Уговора о закупу.
Дана  21.10.2015. године, Комесаријат за избеглице и миграције РС је обавестио стечајног управника да није у могућности да закључи
наведени уговор о закупу пословног простора- управне зграде која је у ЛН уписана као власништво Републике Србије,а ДП" светлост"
Бујановац са правом коришћења,   без претходног мишљења Дирекције за имовину РС, као и да ће даље активности предузети по
добијању сагласности Дирекције. Такође, у усменом разговору, представници Комесаријата су обавестили стечајног управника, да с
обзиром да се ради о државној имовини, Комесаријат није у обавези да плаћа накнаду по основу закупа.

28.10.2015.  Пронађена документација  ст.дужника за објекат сервиса у Београду.
Приликом обављања послова прегледавања и сређивања обимне архивске документације стечајног дужника која се налазила у објекту-
управна зграда у Бујановцу, ангажована агенција за пословне активности Никола Велашевић из Београда, пронашла је део
докуметације која се односи на објекат сервиса у Београду, а за коју стечајни дужник и управник, раније није имао сазнања, и то: захтев
ГО Звездара за отварање сервиса у Београду, пројектну документацију, техничке услове за пројектовање објекта, уговор о градњи и
другу документацију.
Наведену документацију( скенирану) повереник је доставио ст.управнику Агенцији за приватизацију  РС.
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С обзиром да на дан отварања ст.поступка 23.09.2014.године, стечајни управник није од претходног заступника преузео наведену
документацију и  да је за објекат сервиса у Београду, пре дана отварања ст.поступка поднет захтев за легализацију истог, пронађена
документација је од  значаја  за комплетирања правно имовинске документације ст.дужника и за упис права својине у Катастар
непокретности Београд.

30.10.2015.  Решење РГЗ- СКН Бујановац бр. 952-02-15-42/2015 од 30.10.2015.год.
Дана 30.10.2015. године, РГЗ - СКН Бујановац, решавајући по захтеву стечајног управника донео је решење број 952-02-15-42/2015
године, на основу кога се дозвољава упис права коришћења у корист стечајног дужника  ДП" Светлост" Бујановац,на објекту пословна
зграда број 1, површине 1242м2 изграђеној на КП 4524/1.
Такође, истим решењем је извршено брисање забележбе „За објекат није издата употребна дозвола“ из листа непокретности  бр. 1158
КО Бујановац и то за сл. објекте:
1.у В листу 1 део за објекат Пословна зграда а коју није утврђена делатност бр.1, површина у габариту 1242 м2, изграђена на кп. бр.
4524/1 о Бујановац;
2. у В лист- 1 део - Пословна зграда за коју није утврђена делатност број 2, површине у габариту 8058м2, изграђеној на кп. бр. 4524/1;
2. у В листу- и то Помоћна зрада бр.3 површине у габариту 317м2, изграђеној на кп. бр. 4524/1;
3. у В листу-1 део и то: помоћна зграда бр.4 у габариту 40м2, изграђеној на кп. бр. 4524/1;
4. у В листу-1 део  помоћна зграда бр.5, површине у габариту  8м2, изграђеној на кп. бр. 4524/1.
-

31.10.2015.  Упућен захтев Одбору поверилаца за давање сагласности за издавање дела непокретне имовине у закуп
Дана 31.10.2015.године, стечајни управник , у складу са чланом 28.став 1,3,4 и 5 и чланом 40, став 1, тачка 1 Закона о стечају, упутио је
одбору поверилаца захтев за давање сагласности на давање у закуп дела непокретне имовине ст.дужника , Лн 1158 КО Бујановац,.
Укупна површина хале износи 936,25м2 по цени закупа од 0,4 ЕУР-а/ м2, односно 374,50 ЕУР-а( у динарској противредности) месечно за
укупну површину закупцу МБА- Ратко Митровић нискоградња доо Београд, ради стационирања мањег армирачког погона  у наредном
периоду од 6 месеци. У прилог захтев достављен је нацрт Уговора о закупу и понуда потенцијалног закупца.
Сви чланови Одбора поверилаца дали су сагласност на закључење уговора о закупу и то:
1. Фонд за развој РС дана  02.11.2015.год;
2. Државно правобранилаштво- одељење Лесковац 03.11.2015.год;
3. Добривоје Димковић, Бујановац дана 04.11.2015.год;

02.11.2015.  Решење Основног суда у Бујановцу И. бр. 445/15 од 02.11.2015.год.
Решењем Основног суда у Бујановцу И. бр. 445/15 од 02.11.2015.године, сматра се да је поднети предлог извршног повериоца
Стевановић Снежане  из Бујановца  против извршних дужника НИС Светлост ДОО Бујановац, ПТУ Светлост- промет Бујановац, "Светлост
промет" Бујановац и Индустрија акумулатора "Светлост"ДП Бујановац, ради наплате новчаног потраживања повучен.
Решење  стечајни дужник примио 09.11.2015.године.

02.11.2015.  Допунско решење РГЗ-СКН Бујановац бр. 952-02-15-42/2015-1 од 02.11.2015.год.
-Дана 02.11.2015. године РГЗ – СКН Бујановац је донео Допунско решење број 952-02-15-42/2015/1, којим се одбија захтев за упис права
својине стечајног дужника на објектима број 1,2,3,4,5 изграђеним на катастарској парцели број 4524/1 КО Бујановац,уписаним у лист
непокретности број 1158 КО Бујановац, на име Република Србија-право коришћења: ДП" Индустрија акумулатора" Светлост", Бујановац ,
у делу 1/1, због протека рока од пет година, прописаног законом, са образложењем да  подносилац захтева  није поднео нове доказе за
своје наводе.
Решење РГЗ- катастра Бујановац повереник ст.управника примио је дана 17.11.2015.године.

03.11.2015.  Обавештење Републичке дирекције за имовину РС о давању имовине у закуп.
Стечајни управник је Републичкој дирекцији за имовину РС упутио допис којим је обавестио Дирекцију да је ст.дужник ДП" Светлост"
Бујановац корисник државне имовине која се налази на кп. бр. 4524/1 КО Бујановац уписана у ЛН 1158 КО Бујановац у ул. Индистријска
зона бб, Бујановац.Иако је уписан као корисник државне имовине, стечајни дужник поседује доказе да је власник наведене имовине,
као и да је у току поступак за упис права својине код РГЗ-СКН Бујановац. Стечајни дужник обавештава Дирекцију за имовину РС да је, у
међувремену ,како би се спречило пропадање објеката,али и из хуманих разлога, део објеката дат на коришћење Комесаријату за
избеглице и миграције РС без накнаде,а ради успостављања  Привременог  прихватног центра за регистрацију избеглица у наредном
периоду, не дужем од шест месеци.Такође, у интересу очувања објекта, стечајни дужник је покренуо процедуру закључења уговора о
закупу са МБА- Ратко Митровић нискоградња доо Београд, ул. Савски насип 1-3, за део објекта који се налази на кп. бр. 4524/1 КО
Бујановац са укупном површином од 936,25м2, а предвиђена цена је 0,4 ЕУР-а по м2, односно укупно 374,50 ЕУР-а у динарској
противредности.

09.11.2015.  Потписан Уговор о закупу са закупцем  МБА- Ратко Митровић нискоградња ДОО Београд.
На основу добијене сагласности Одбора поверилаца, од 2,3 и 4 новембра 2015.године, стечајни дужник потписао је   Уговор о закупу
дела непокретне имовине- хале бр.1 , на кп. бр. 4524/1 Ко Бујановац , Лн 1158 Ко Бујановац , укупне површине од 936,25м2 на период
од шест месеци,а најдуже до уновчења имовине стечајног дужника. На име закупнине закупац преузима обавезу да плаћа износ оод
374,50 ЕУР-а месечно у динарској противвредности на текући рачун закуподавца , стечајног дужника.

09.11.2015.  Предлог ст.судији за саласност на ангажовање стручног лица за сређивање архивске грађе.
На основу исказане потребе да се  изврши стручно прегледавање и сређивање обимне архивске документација ст.дужника, јер иста
треба да се пресели из управне зграде ст.дужника,која треба да се уступи на коришћење  Комесаријату за избеглице и миграције РС,
ст.управник   прикупио је понуде лица која се баве делатношћу сређивања архиве  и дана 09.11.2015.год, упутио је  предлог ст.судији за
давање сагласности  на ангажовање стручног лица за обраду  целокупне архивске грађе  ст.дужника, са образложењем истог.
Одлучујући о поднетом предлогу, стечајни судија је дана 01.12.2015.године дао сагласност на ангажовање Агенције за пословне
активности Никола Велашевић, пр Београд- Земун  и то за обраду архивске грађе која се предаје архиву по дужном метру и понуђеној
цени(4.198,26 динара/м2)  из предлога ст.управника  од 07.11.2015.год, и понуди  наведене Агенције  од 16.10.2015.год. За обраду
регистратурског материјала који се излучује по дужном метру из предлога ст.судија није сагласан.
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10.11.2015.  Сагласност  закупцу МБА- Ратко Митровић нискоградња доо Београд за прикључење на диструбутивне
Одлучујући по захтеву закупца МБА- Ратко Митровић нискоградња ДОО Београд од 10.11.2015.године, а имајући у виду хитност
ситуације и потребу да се објекат што пре стави у функцију, ст.управник ДП" Светлост" Бујановац-  у стечају, дао је сагласност МБА- Ратко
Митровић ДОО Београд, да  изврши потребно прикључење Хале бр.1,на кп. бр. 4524/1 КО Бујановац, уписана у ЛН 1158 на адреси у
Бујановцу, ул Индустријска зона бб на дистрибутивне мреже( струја, вода, телефон, интернет и друго). Трошкове прикључења сноси
МБА- Ратко Митровић нискоградња ДОО Београд.

12.11.2015.  Допис  Реп.дирекције за имовину РС бр. 464-7020/2015-03 од 28.10.2015.год.
Републичка дирекција за имовину РС је дописом бр. 464-7010/2015-03 oд 28.10.2015.год, који је ст.управник- Агенција за приватизацију
РС примио дана 12.11.2015.год, обавестила ст.управника  да се је Комесаријат за избеглице и миграције РС обратио Републичкој
дирекцији за имовину РС са захтевом за коришћење одређене непокретности- хале од 1242м2 тог стечајног дужника, посебно наводећи
да је та непокретност у поседу ДП" Светлост" Бујановац- у стечају. С обзиром да је дописом бр. 01-48/2015 од 15.10.2015.год,
ст.управник ДП" Светлост" Бујановац-  у стечају, дао сагласност Комесаријату за коришћење дела објекта  пословне зграде бр.1,
Дирекција се обраћа са захтевом да је Агенција за приватизацију извести  да ли се над " Светлост промет" Бујановац води стечајни
поступак и да ли је ДП" Светлост" Бујановац правни следбеник  " Светлост- промет" доо Бујановац, будући да су у бази података
пронашли податак да је Решењем Привредног суда у Лесковцу 1.Ст.21672010 од 19.08.2010.год, отворен и закључен ст.поступак над
ДОО" Светлост-промет" Бујановац и да је ово друштво брисано из регистра АПР-а.

20.11.2015.  Поднет захтев ДОО" Југоисток" Ниш, огранак Врање за привремено смањење одобрене снаге.
Дана 20.11.2015.године, повереник ст.управника је отишао у Врање ради решавања питања са електродисрибуцијом ДОО" Југоисток"
Ниш, огранак Врање, а поводом  подношења захтева  за привремено смањење одобрене снаге за објекат који се налази у Бујановцу ул.
Индустријска зона бб, мерно место  ЕД број 7760000461904, с обзиром да је одобрена снага 1557 КW , а да од 2013.године стечајни
дужник ДП" Светлост" Бујановац  није прикључен на електро мрежу и исту не користи , као ни услуге ЕПС Дистрибуције , као и да
ДП"Светлост" Бујановац  није закључио уговор у складу са чланом 145, став 6. Закона о енергетици , поднет је захтев за смањење
одобрене снаге нa 60 KW месечно, а зарад могућности евентуалног прикључења у будућности на електро мрежу.

20.11.2015.  Прегледавање архивске документације  ст.дужника која је спремна за излучивање.
Дана 20.11.2015.године, повереник ст.управника је  у седишту стечајног дужника ДП" Светлост" Бујановац са сарадником Историјског
архива у Врању, извршио прегледавање  архивске документације  ст.дужника која је пописана од стране ангажоване агенције за
архивско сређивање документације Никола Велашевић пр, из Београда по попису архивске документације која је опредељена за трајно
чување и архивске документације намењене за излучење.

27.11.2015.  Изјашњење ст.управника на допис Републичке дирекције за имовину РС од 28.10.2015.год.
На допис Републичке дирекције за имовину РС од 12.11.2015.год,  стечајни управник ДП" Светлост" Бујановац- у стечају, доставио је
дана 27.11.2015.год,  изјашњење којим је  подносиоца захтева обавестио да је дана 04.11.2015.год.ступио на снагу закон о изменама  и
допунама Закона о Агенцији за лиценцирање ст.управника, а у даљем тексту   доставио тражене информације  и  податке о отварању
стечајног поступка над ДП" Светлост" Бујановац, о зависном друштву ДОО" Светлост-промет" Бујановац, као и податке да ДОО"
Светлост-промет" Бујановац од дана оснивања до дана брисања из регистра АПР-а није био уписан у ЛН као власник непокретне
имовине на кп. бр. 4524/1 КО Бујановац, нити је био уписан као корисник имовине.  ДП"Светлост" Бујановац, поседује решење о
одобрењу градње од 08.12.1980.год, као и решење о одобрењу употребе од 28.01.1986.год,која су у прилогу изјашњења достављена
подносиоцу. Република дирекција РС је још обавештена и  да је ДП" Светлост" Бујановац- у стечају поднео захтев за упис права својине
на свим  објектима на кп. бр. 4524/1 КО Бујановац тако што ће се уместо Републике Србије као власник уписати ДП" Светлост"Бујановац-
у стечају,  и тако што ће се  облик својине уместо" државна"  уписати " друштвена " својина.

30.11.2015.  Поднет предлог ст.судији за сагласности на ангажовање сарадника за адм-техничке послове.
Дана 30.11.2015.год, стечајни управник поднео је предлог ст.судији  ради одобрења ангажовања сарадника  по уговору о делу за
административно-техничке послове ст.дужника, Снежана Милосављевић, економиста( VI степен) из Ниша
( унос података у програм ЕРС, обрада података из личних картона бивших запослених радника ради регулисања радног стажа  бивших
запослених радника, писање поднесака и други послови)  за период од шест месеци ( 01.12-2015 до 31.05.2016.године) уз укупне
месечне трошкове у бруто износу од 27.293,00 динара(  нето 15.000,00 динара ).
Стечајни судија је дао сагласност на ангажовање наведеног лица за период од 6 месеци, дана 30.11.2015.године.

30.11.2015.  Решења о обустави извршних поступака Основног суда у Бујановцу.
Повереник стечајног управника примио је  дана 05.12.2015.године, решења Основног суда у Бујановцу којим се обуставља  спровођење
поступака извршења против извршног дужника ДП" Светлост" Бујановац- у реструктурирању, ради наплате новчаног потраживања
извршних поверилаца  и то:
1. Решење И. бр. 3266/10 од 30.11.2015.год,којим се обуставља извршни поступак у предмету  извршног повериоца Стошић Саше из
Врања ;
2. Решење И. бр. 1146/12 од 30.11.2015.год којим се обуставља извршни поступак у предмету извршног повериоца  Османи Фејзе из с.
Несалце;
3. Решење И. бр. 3328/10 од 30.11.2015.год , се обуставља спровођење извршења у предмету извршног повериоца Југометалум
Бујановац;
4. Решење И.бр. 3098/10 од 30.11.2015.год, којим се обуставља спровођење поступка извршења у предмету повериоца Тасић
Станимира, Тасић Ненада и Тасић Саше, сви из Бујановца;
5. Решење И. бр. 4442/10 од 30.1.2015.год, који се обуставља поступак спровођења извршења у предмету извршног повериоца Милић
Снежане из Бујановца;
6. Решење И. бр. 1512/11 од 30.11.2015.године ојим се обуставља поступа извршења извршног повериоца Веселиновић Славице из
Врања;

01.12.2015.  Поднета Жалба Министарву грађевинарства РС против допунског решења Катастра Бујановац од
-Против допунског решења РГЗ-СКН Бујановац бр. 952-02-15-42/2015-1 од 02.11.2015.године , којим је одбијен захтев  ДП" Светлост"
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Бујановац за упис права својине над објектима  број 12,3,4 и 5 изграђеним на кп. бр. 4524/1 КО Бујановац, уписаним у лист
непокретности бр. 1158 КО Бујановац, у делу 1/1, због протека рока од пет година, а сходно члану 137, став 2. Закона о државном
премеру, због погрешне примене материјалног права  и због погрешно утврђеног чињеничног стања. Уз жалбу је, као доказе, стечајни
управник приложио  решење о отварању стечајног поступка, уговоре о кредитима који су одобрени ДП" Светлост" Бујановац  за
изградњу  објеката који су предмет захтева за упис права својине. У жалби је тражено да се поништи ожалбено решење у целости  и
предмет врати простепеном органу на поновно одлучивање или да својим решењем у смислу члана 225 Закона о општем управном
поступку сам реши ову  управну ствар.

03.12.2015.  Присуство рочишту у Основном суду у Бујановцу, одлазак у Општину Бујаноац и Фонд ПИО Бујановац.
Дана 03.12.2015.године, повереник ст.управника предузео је службени пут у Бујановац и обавио следеће послове:
1. Присуство рочишту у Основном суду у Бујановцу  у својству представника оштећеног  у кривичном поступку К  62/2015;
2. У општини Бујановац, повереник стечајног управника је  обавио је консултације са стручном службом Управе за финансије поводом
обрачуна пореза на имовину ст.дужника;
3. Истог дана повереник ст.управника отишао је у ФОНД ПИО- Филијала Бујановац и на захтев ПИО фонда доставио Уверења о радном
односу за бивше раднике;

04.12.2015.  Сагласност закупцу МБА- Ратко Митровић доо Београд за постављање привремене стубне трафостнице о
На захтев закупца МБА- Ратко Митровић доо Београд од 01.12.2015.године, стечајни дужник дао је сагласност   МБА- Ратко Митровић
ДОО Београд, да  изврши потребно прикључење Хале бр.1,на кп. бр. 4524/1 КО Бујановац, уписана у ЛН 1158 на адреси у Бујановцу, ул
Индустријска зона бб на дистрибутивне мреже( струја, вода, телефон, интернет и друго) и сагласност за постављање  привремене
стубне трафо станице. Трошкове прикључења сноси  закупац.

08.12.2015.  Решења о обустави извршних поступака Основног суда у Бујановцу.
Повереник стечајног управника примио је  дана 08.12.2015.године, решења Основног суда у Бујановцу којим се обуставља  спровођење
поступака извршења против извршног дужника ДП" Светлост" Бујановац- у реструктурирању, ради наплате новчаног потраживања
извршних поверилаца  и то:
1. Решење И. бр. 1135/12 од 30.11.2015.год, којим се обуставља поступак извршења у предмету извршног повериоца, Емини Фаредин из
Прешева и Милић Снежане из Бујановца;
2.Решење И. бр. 2905/10 од 30.11.3015.год, ккоји се обуставља поступак спровођења извршења у предмету извршења извршног
повериоца ГПДС Новоградња Врање ради наплате новчаног потраживања;
3.Решење И.бр. 3347/10 оод 30.11.2015.год, којим се обуставља поступак спровођења извршења уу предмету извршних поверилаца
Пајазити Авдије из Бујановца и Мифтари Зије из с. Кончуљ ради наплате новчаног потраживања;

09.12.2015.  Решење ст.судије од 09.12.2015.год којим се одбацује жалба Ћерими Назифа из Великог Трновца као
Решењем Привредног суда у лесковцу посл. бр. 2.Ст.36/2014 од 09.12.2015.године, стечајни судија одбацио је жалбу Ћерими Назифа из
Великог Трновца изјављену на Решење Привредног суда у Лесковцу Ст.36/2014 од 19.10.2015.године као НЕУРЕДНА.
Повереник је Решење примио дана 22.12.2015.године;

10.12.2015.  Фонду ПИО - филијала Врање поднет захтев за доставу података ради повезивања стажа бивших
Повереник ст.управника, дана 10.12.2015.године поднео је захтев за доставу података Фонду ПИО РС- филијала Врање ради повезивања
стажа бивших запослених радника ст.дужника ДП" Светлост" Бујановац- у стечају, а у складу са Закључком Владе РС од
04.09.2015.године и Процедуром о начину регулисања обавеза за доприносе за ПИО осигурање запослених за субјекте приватизације у
случају покретања стечајног поступка од 18.03.2009.године.

10.12.2015.  Прибављени нови изводи из листова непокретности за имовину ст.дужника у Бујановцу.
Повереник ст.управника поднео је дана 10.12.2015.године захтев РГЗ- СКН Бујановац за  издавање нових извода из ЛН   за имовину
ст.дужника у Бујановцу и добио исте и то:
1. Препис листа непокретности бр. 1158 КО Бујановац од 10.12.2015.године за непокретну имовину : 5 објеката уписаних на кп. бр.
4524/1 Ко Бујановац, као својина РС-државна, а ДП" Светлост" Бујановац " са правом коришћења, обим удела 1/1, и уписано право
коришћења у корист ст.дужника над гр.грађевинским земљиштем  -државна својина на кп.бр.4524/1 КО Бујановац у површини од 33
608м2.
2.Препис листа непокретности бр. 3540 КО Бујановац на дан 10.12.2015 за непокретну имовину- остало вештачки створено неплодно
земљиште 330м2  уписано на кп. бр.456/3 КО Бујановац,  где стечајни дужник има уписано право - држалац обим удела 1/1 , друштвена
својина, терета нема;

21.12.2015.  Примљен допис Фонда ПИО- филијала Врање од 14.12.2015.године.
Повереник ст.управника  је дана 21.12.2015.године примио  допис Фонд ПИО- филијала Врање  од 14.12.2015.године којим је фонд Пио
доставио податке регистроване у бази података фонда ПИО по захтеву ст.дужника од 10.12.2015.год, у складу са процедуром  о начину
регулисања обавеза за доприносе за ПИО осигурање запослених за субјекте приватизације у случају покретања стечајног поступка од
18.03.2009.године. Задњи предат М4 је за 2012.годину и то за 5 радника и допринос је плаћен до 30.04.2012.године и то само на зараду.
Потребно је са референтима ПИО , испостава Бујановац усагласити спискове радника за које није плаћен допринос, пријаве и одјаве са
осигурања и период за које није плаћен допринос за ПИО а није преузет М4.
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22.12.2015.  Примљено обавештење Комесаријата за избеглице и миграције РС.
Дана 22.12.2015.године, Комесаријат за избеглице и миграције РС је ел.поштом обавестио повереника ст.управника да је од Дирекције
за имовину РС, добио сагласност да може закључити уговор о коришћењу, без накнаде, за објекат Управне зграде ДП" Светлост"
Бујановац- у стечају, за потребе отварања новог Прихватно- транзитног центра у Бујановцу и  затражили су предлог уговора ради
потписивања истог.
У циљу  коришћења објекта за нову намену, повереника ст.управника контактирала је ангажовани архитекта од стране
Комесаријата,којој су достављене тражене  техничке информације везане за објекат ст.дужника.С обзиром да је ст.управник добио
сагласност Одбора поверилаца за издавање објекта - управне зграде, Комесаријату за избеглице и миграције уз финансијску надокнаду,
због нових околности потребно је прибавити сагласност одбора поверилаца за потписивање уговора о коришћењу без накнаде за
наведени објекат.

29.12.2015.  Поднет захтев Републичкој дирекцији за имовину РС за давање сагласности
Дана  29.12.2015. године, стечајни управник  поднео је  захтев Републичкој дирекцији за имовину РС за давање сагласности за упис
права својине на објектима изграђеним на кп. бр. 4524/1 КО Бујановац, уз које је приложио као доказе уговоре о одобреним кредитима
за изградњу објеката стечајног дужника, на КП 4524/1 КО Бујановац, грађевинску и употребну дозволу за наведене објекте издате
инвеститору  ДП" Светлост" Бујановац.
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Прилози

31.05.2017.Датум:

ИНДУСТРИЈА АКУМУЛАТОРА СВЕТЛОСТ ДП БУЈАНОВАЦ - у
стечају

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 2 Ст. 36/2014

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.10.2015. 31.12.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

МБА-Ратко Митровић доо Београд 31.607,100/2/2015 10.11.2015.

МБА-Ратко Митровић доо Београд 45.445,570/13/15 05.12.2015.

Укупно: 77.052,67

Укупни приходи: 77.052,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2015.за период од: 31.12.2015.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 9.699,60194 31.10.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 15.000,00203 26.11.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 15.000,00215 31.12.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 5.300,40194/1 31.10.2015.

Укупно: 45.000,00

45.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Copy House Niš 109,20204 23.11.2015.

Укупно: 109,20

Гориво и мазиво

Гордана Јовановић, пр,стечајни управник 5.000,00204/3 30.11.2015.

Гордана Јовановић, пр,стечајни управник 3.933,60221/2 31.12.2015.

Укупно: 8.933,60

Пошта и телефон

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 185,00188 15.10.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 342,00195 30.10.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 81,00196 09.11.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 92,00197 13.11.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 115,00206 01.12.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 69,00207 09.12.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,00208 10.12.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 81,00218 17.12.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 69,00219 22.12.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 173,00220 30.12.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 150,00221 31.12.2015.

Гордана Јовановић, пр,стечајни управник 1.000,00204/2 30.11.2015.

Гордана Јовановић, пр,стечајни управник 1.000,00221/1 31.12.2015.
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Пошта и телефон

Укупно: 3.461,00

Платни промет

Војвођанска банка, Нови Сад 280,00205 01.12.2015.

Укупно: 280,00

Бруто зараде по уговору о делу

Димковић Добривоје 27.293,00189 31.10.2015.

Недељковић Круна 27.293,00190 31.10.2015.

Недељковић Љубомир 27.293,00191 31.10.2015.

Накић Ненад 27.293,00192 31.10.2015.

Димковић Добривоје 27.293,00198 30.11.2015.

Недељковић Круна 27.293,00199 30.11.2015.

Недељковић Љубомир 27.293,00200 30.11.2015.

Накић Ненад 27.293,00201 30.11.2015.

Димковић Добривоје 27.293,00209 31.12.2015.

Недељковић Круна 27.293,00210 31.12.2015.

Недељковић Љубомир 27.293,00211 31.12.2015.

Накић Ненад 27.293,00212 31.12.2015.

Милосављевић Снежана 27.293,00213 31.12.2015.

Укупно: 354.809,00

Књиговодствене услуге

Агенција "Роник", Ниш 8.000,00202 30.11.2015.

Агенција "Роник", Ниш 8.000,00214 31.12.2015.

Агенција "Роник", Ниш 8.000,00193 31.10.2015.

Укупно: 24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Општина Бујановац 90.469,00187 01.10.2015.

Општина Бујановац 91.464,00187/1 01.10.2015.

Општина Бујановац 107.994,30204/1 15.11.2015.

Укупно: 289.927,30

Административне таксе

РГЗ СКН Бујановац 1.748,00216 10.12.2015.

Републичка административна такса 320,00217 10.12.2015.

Укупно: 2.068,00

683.588,10Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 728.588,10
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200383889-29

01.10.2015. 1.286,91Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2015.за период од: 31.12.2015.

Уплаћени депозити

МБА-Ратко Митровић доо Београд 45.153,0206.11.2015.

Укупно: 45.153,02

45.153,02Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2015.за период од: 31.12.2015.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Војвођанска банка, Нови Сад 280,0001.12.2015.

Укупно: 280,00

280,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2015. 46.159,93
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