
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2 Ст. 36/2014

01.06.2015.

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:01.01.2015. 31.03.2015.

 9.

Остала имовина

6.554.035,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

26.202.235,00Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

27.793,40

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.

01.01.2015.

 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 ББујановац 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.

26.202.235,00

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

27.793,40

Укупно

0,00

Коментар

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

27.793,40Готовина 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

26.202.235,00

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

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

0,00 0,00
4.

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

87.964,00 90.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 90.000,00 177.964,000,00

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 0,00205.735,50 180.000,00 180.000,00 385.735,50

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

1.726,00 2.898,001. Канцеларијски материјал 5.500,00 3.026,001.598,00

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

2.055,00 8.484,005. Пошта и телефон 9.000,00 8.691,001.848,00

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

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

0,00 560,008. Платни промет 2.000,00 0,00560,00

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

374.985,00 327.516,0015. Бруто зараде по уговору о делу 360.000,00 702.501,000,00

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

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

72.994,70 72.994,7018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 73.995,00 145.989,400,00

17.360,00 2.045,0019. Административне таксе 9.000,00 6.025,0013.380,00

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 17.386,00493.120,70 489.495,00 438.497,70 914.232,40

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 22.01.2015.године одобравају се трошкови за месец Јануар 2015.године у износу од 203.500,00
динара.
2. По Решењу стечајног судије од 24.02.2015.године, одобравају се трошкови за месец Фебруар 2015.године, у износу од 270.495,00
динара.
3. Пo Решењу стечајног судије од 12.03.2015.године одобравају се трошкови за месец Март 2015.године у износу од 195.500,00 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(27 293,00дин.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

437.741.155,23

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

437.956.056,06

9.

0,00

0,00

0,00

437.956.056,06

208.260,83

0,00

437.741.155,23

5.

0,00

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.)

0,00

0,00

6.640,00

Укупно без депозита

208.260,83

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
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Утврђене обавезе у извештајном периоду у  укупном износу од 437 956 056,06 динара динара  унете су по основу:

1. Закључка о коначној листи (утврђених) потраживања  Привредног суда у Лесковцу  2.СТ.36/2014 од 04.02.2015.године  са испитног
рочишта од 04.02.2015.године и то:у први исплатни ред у износу од 208 260,83 динара, у други исплатни ред  у износу од 6 640,00
динара и у трећи исплатни ред у  износу  од 396 726 631,12 динара.

2.Закључка о коначној листи (утврђених) потраживања Привредног суда у Лесковцу посл.бр.2.Ст.бр.36/2014 са допунског испитног
рочишта од 24.03.2015.године, допуњују се утврђене обавезе ст.дужника у износу од 41.014.524,11 динара и то у трећи исплатни ред.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

27.771,50 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2015.

 5.

560,00

 4.

10.385,50

 2. -16.826,00

 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.

16.826,00

Крајње стање у благајни

21,9001.01.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 16.826,00

 4. 21,9031.03.2015.

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 01.01.-31.03.2015.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

26.184.849,00

Лиценце и патенти

19.582.503,60

10.407,40

 8.

31.03.2015.

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

31.01.2015.  Испитивање од стране стечајног управника
Стечјани управник је детаљно испитао све пристигле пријаве потраживања стечајних поверилаца на основаност, ред и обим
потраживања. Урађена је рачуноводствена провера износа пријављеног потраживања,као и провера правног основа.

20.01.2015.  Израда листе потраживања
Урађена је Листа признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца и достављена Привредном суду у Лесковцу 19.01.2015.
године.
За повериоце оспорених потраживања, урађена су обавештења и иста достављена препорученом поштом.

15.01.2015.  Пријем, нумерисање и обрада података
Стечајни управник је у периоду од 05.01-15.01.2015.године , примио и пријаве потраживања ст.поверилаца које су нумерисане
бројевима 122,123 и 124. Пријаве су обрађене и унете у програм ЕРС.

15.01.2015.  Испитивање уредности и потпуности
Све  пристигле пријаве потраживања, укупно 124 пријава , испитане су од стране ст.управника  у смислу уредности и потпуности,
посебно у делу који се односи на достављену документацију којом се доказује правни основ потраживања.

15.01.2015.  Испитивање уредности и потпуности
У поступку испитивања пријава потраживања на уредност и потпуност  истих у смислу члана 111.Закона о стечају, ст.управник је уочио
недостатке код великог  броја пријава  ст.поверилаца, којима недостаје документација за правни основ потраживања и друго.
Стечајни управник је повериоцима чије су пријаве класификоване као неуредне, дана 15.01.2015.год, упутио Позив за хитно уређење
пријаве потраживања  у смислу чл. 111 Закона о стечају и то за пријаве под редним бројем: 21, 35, 52,  122, 104, 115,116,119,94 и у
сваком допису прецизно навео коју је документацију потребно доставити и уредити пријаве. По уређењу пријаве потраживања,
ст.управник изјасниће се о основаности,висини и реду сваког потраживања посебно.

15.01.2015.  Испитивање уредности и потпуности
Стечајни управник испитао је пријаве потраживања на уредност, урадио рачуноводствену и правну проверу, а поводом пријаве
потраживања повериоца Пореска управа РС, филијала Бујановац( бр. 124) која је детаљно испитана, повереник стечајног управника је
дана 06.01.2015.г. повериоцу упутио  писане Примедбе на Записник Пореске управе РС- филијала Бујановац од 08.12.2014.год, са
Захтевом за хитно поступање и исправку истог. У циљу провере правног основа потраживање Пореске управе по основу доприноса за
здравство на терет радника и терет послодавца, с обзиром на високе износе истог и због сумње да се ради о застарелом потраживању,
повереник стечајног управника је   дана 08.01.2015.године, отишао у Пореску управу- филијала Бујановац и у непосредном контакту од
службеника Пореске управе прибавио аналитичке картице ст.дужника и недостајућа Решења за доприносе за ПИО и здравство за
период од 01.01.2004.г до 23.09.2014.г.
Поступајући по примедбама ст.управника, Пореска управа РС- Бујановац, сачинила је допунски записник о теренској контроли
ст.дужника од 14.01.2015 и исти доставила 23.01.2015.год.

18.01.2015.  Испитивање од стране стечајног управника
Стечајни управник испитао је све пристигле пријаве потраживања на уредност и потпуност, урађена је рачуноводствена и правна
провера у Агенцији за приватизацију дана 13.01.2015.године са руководииоцем пројекта и правним саветником  за 124 пријаве
потраживања за испитно рочиште заказано за 04.02.2015.године.

19.01.2015.  Израда листе потраживања
Урађена је листа признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца за испитно рочиште заказано за дан 04.02.2015.год.
Повериоцима чија су потраживања оспорена, ст.управник упутио је у Обавештења о оспореним потраживањима у законском року.Листа
признатих и оспорених потраживања достављена је Привредном суду у Лесковцу.

20.01.2015.  Истицање листе потраживања на огласну таблу суда
Листа признатих и оспорених потаживања ст.поверилаца за испитно рочиште заказано за дан 04.02.2015.године истакнута је на Огласну
таблу суда дана 20.01.2015.године.

28.02.2015.  Пријем, нумерисање и обрада података
У периоду од 15.01-28.02.2015.год, Од Привредног суда Лесковац , ст.управник  примио је пријаве потраживања ст.поверилаца од
редног броја 125-144, укупно 20, обрађени подаци  и унете у програм ЕРС.

03.03.2015.  Испитивање уредности и потпуности
Све  пристигле пријаве потраживања, укупно 20( 125-144) , испитане су од стране ст.управника  у смислу уредности и потпуности,
посебно у делу који се односи на достављену документацију којом се доказује правни основ потраживања.У поступку  припреме Листе
признатих и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште за 24.03.2015.године, стечајни управник је испитао и 10 неуредних
пријава потраживања, које је означио као неуредне за испитно рочиште за дан 04.02.2015.године и за које је упутио позив повериоцима
15.01.2015.године да хитно изврше допуну и уређење пријаве потраживања у складу са чл. 111.Закона о стечају( пријаве р. бр.
21,35,52,58,59,94, 104, 115,119,122).Један број поберилаца, по позиву ст.управника извршио је допуну  и уредио пријаве потраживања,
па су се стекли услови за одлучивање ст.управника.

04.03.2015.  Испитивање уредности и потпуности
Приликом обраде пријава потраживања и испитивања уредности, уочено је да један већи број пријава потраживања поверилаца
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неуредан у смислу чл. 111Закона о стечају, односно да за  већи број њих недостаје правни основ потраживања( пријаве. бр. 127, 130,
132, 134, 137, 138,139,140,141,). Стечајни управник је свим повериоцима по наведеним пријавама потраживања ккоје су означене као
неуредне дана 04.03.2015.године упутио Позив за Хитно уређење пријаве потраживања у смислу члана 111.Закона о стечају и за сваку
појединачну пријаву потраживања прецизно навео шта је од правног основа потребно доставити и уредити пријаву.

04.03.2015.  Испитивање од стране стечајног управника
Стечајни управник испитао је све пријаве потраживања ккоје су оозначене као неуредне са претходног испитноог рочишта( 10 пријава)
као и све пријаве од р.бр. 125-144, 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 пријавау складу са
чл. 111Закона о стечају, а по уређењу истих,стећи ће се услови за изјашњење  ст.управника.

09.03.2015.  Израда листе потраживања
Урађена је Листа признатих и оспорених потраживања ст.поверилаца за допунско испитно рочиште за дан 24.03.2015.године.
Свим повериоцим чија су потраживања оспорена ст.управник доставио је Обавештење о оспоравању дана 09.03.2015.године.

13.03.2015.  Истицање листе потраживања на огласну таблу суда
Листа признатих и оспорених потраживања послата је Привредном суду Лескковац дана 10.03.2015.године,а иста је истакнута на
Огласној табли суда дана 13.03.2015.године.

09.01.2015.  Захтев за сагласност на план трошкова ст.дужника за месец јануар 2015.године
Ст.управник је 09.01.2015.године поднео Привредном суду образложени Захтев за сагласност на план трошкова стечајног дужника за
месец јануар 2015.године у укупном износу од 203.500,00 динара. Решавајући по овом захтеву,о основаности и обиму планираних
трошкова  ст.судија је 22.01.2015.године донео Решење Посл.бр.2.Ст.39/2013, којим се одобрава план трошкова ст.поступка , у укупном
износу од 203 500,00 динара,у целости по предллогу ст.управника.

14.01.2015.  Захтев за сагласност на план трошкова ст.дужника за 10,11 и 12.месец 2014.године.
Ст.управник је 14.01.2015.године поднео Привредном суду Лескковац образложене Захтеве за сагласност на планове трошкова
стечајног дужника за месец октобар, новембар и децембар 2014.године.Решавајући по овом захтеву, ст.судија је 22.01.2015.године
донео Решења Посл.бр.2.Ст.39/2013, којим се одобрава план трошкова ст.поступка за октобар 2014.год у износу од 252 049,00 дин. за
новембар 2014 у износу од 267 958,70 дин и за децембар 2014.год у износу  од 197 500,00 дин.

15.01.2015.  Послати позиви за хитно уређење пријава потраживања
Након провере уредности и потпуности пријава потраживања, стечајни управник је 15.01.2015.године послао позив повериоцима чије
су пријаве неуредне  за хитно уређење пријава потраживања,којима недостаје правни основ за пријављено потраживање, под претњом
одбацивања истих као неуредних.По уређењу пријава потраживања и доставе правног основа створиће се услови за одлучивање
ст.управника.

04.02.2015.  Одржано испитно рочиште ст.дужника дана 04.02.2015.год.-Привредни суд Лесковац.
Дана 04.02.2015.год одржано је испитно рочиште за испитивање  пријава потраживања стечајних и разлучних поверилаца. Рочишту су
поред ст.судије, ст.управника и повереника, присуствовали и повериоци.После одржаног испитног рочишта и изјашњења ст.управника у
Листи признатих и оспорених потраживања од 20.01.2015.године, као и на самом испитном рочишту 04.02.2015.год, стечајни судија
донео је  Закључак о утврђеним потраживањима, Закључак о оспореним потраживањима и Закључак о кконачној листи потраживања
посл. бр. 2.Ст.36/2014 од 04.02.2015.год. Укупно утврђена потраживања на испитном рочишту од 04.02.2015.год износе
208 260,83  дин за први исплатни ред, 6 640,00 дин за други исплатни ред и 396 726 631,12 динара за трећи исплатни ред.

С обзиром да је већи број пријава потраживања пристиго у року за подношење пријава потраживања( 120 дана од отварања
ст.поступка), а после формирања Листе за рочиште 04.02.2015.год,као и да постоји велики број неуредних пријава потраживања у
смислу чл. 111Закона о стечају, на захтев ст.управника , стечајни судија је одредио датум одржавања допунског испитног рочишта за
24.03.2015.године.

10.02.2015.  Захтев за сагласност на план трошкова ст.дужника за месец фебруар 2015.године
Ст.управник је поднео Привредном суду Лесковац образложени Захтев за сагласност на план трошкова стечајног дужника за месец
фебруар 2015.године у укупном износу од 270.495,00 динара. Решавајући по овом захтеву, ст.судија је24.02.2015.године донео Решење
Посл.бр.2.Ст.39/2013, којим се одобрава план трошкова ст.поступка, у укупном износу по предлогу ст.управника.

26.02.2015.  Поднет предлог стечајном судији за доношење решења о банкротству
Дана 26.02.2015.године стечајни управник је ст.судији,Привредног суду у Лесковцу поднео предлог за доношење решења који ће
одлучити да се стечајни поступак настави у правцу банкротства, с обзиром да су испуњени законски услови и да нико од поверилаца
није поднео план реорганизације у законском року.

27.02.2015.  Урађени закључци о утврђеним потраживањима са рочишта 04.02.2015.
Стечајни управник, урадио је закључак о кконачној листи потраживања са испитног рочишта одржаног 04.02.2015.године, закључаке о
оспореним потраживањима за све  повериоца чија су потраживања оспорена, као и закључке о признатим потраживањима за све
повериоце.

04.03.2015.  Послати позиви за хитно уређење пријава потраживања које се обрађују за испитно друго испитно
Након провере уредности и потпуности пријава потраживања, стечајни управник је 04.03.2015.године послао позив за хитно уређење
пријава потраживања повериоцима којима недостаје правни основ за пријављено потраживање, а чије се потраживање испитује на
другом поверилачком рочишту заказаном за 24.03.2015.године.

06.03.2015.  Захтев за сагласност на план трошкова ст.дужника за месец март 2015.године
Ст.управник је 06.03.2015.године поднео Привредном суду образложени Захтев за сагласност на план трошкова стечајног дужника за
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месец март 2015.године у укупном износу од 195.500,00 динара. Решавајући по овом захтеву, ст.судија је 12.03.2015.године донео
Решење Посл.бр.2.Ст.39/2013, којим се одобрава план трошкова ст.поступка, у укупном износу.

06.03.2015.  Донето Решење о  банкротству ст.дужника
Стечајни судија Привредног суда у Лесковцу, на предлог ст.управника од 27.02.2015.године донео је дана  06.03.2015.године  Решење
посл.бр.2. Ст. 36/2014 о наставку и спровођењу  стечајног поступка  банкротством ст.дужника. Стечајни управник је примио решење
13.03.2015.године.

24.03.2015.  Одржано  је допунско  испитно рочиште  ст.дужника.
Дана 24.03.2015.године пред Привредним судом у Лесковцу одржано је допунсско  испитно рочиште ст.дужника.Допунскком испитном
рочишту ст.дужника уу име ст.управника присуствовали су помоћник руководиоца пројекта Ненад Кабић из Агенције за приватизацију
РС  и повереник ст.управника Гордана Јовановић , ст.управник из Ниша. Стечајни управник на исапитном рочишту остао је при Листи
признатих и оспорених потраживања од 09.03.2015.год, сем код пријаве бр. 132, код које због техничке грешке приликом генерисања
Листе У ЕРС-у, признато потраживање у исти, сврстава се  у неуредно. Због већег броја пристиглих пријава потраживања које су
неуредне, на предлог стечајног управника стечајни судија заказао је одржавање допунског испитног  рочишта за 19.05.2015.године.

27.03.2015.  Урађен финансијски извештај ст.дужника за 2014.годину.
Урађен је редован финансијски извештај ст.дужника за 2014.годину и достављен Агенцији за привредне регистре Београд.

30.03.2015.  Поднет захтев ЕПС снабдевању ДОО Београд за сторнирање рачуна
Повереник ст.управника примио је рачун од стране ЕПС снабдевање ббеоград на име рачуна за утрошену ел. енергију за фебруар
2015.године у износу од 169 693,69 дин, а по основу приступа систему за дистрибуцију ел. енергије ( одобрена снага- тзв резрвно
снабдевање). С обзиром да је ст.дужник физички искључен са ел. мреже још од марта 2013.,године, повереник ст.управника је дописом
од  30.03.2015.године обавестио ЕПС снабдевање о отварању ст.поступка и поднео захтев за сторнирање рачуна ЕПС снабдевања за
електричну енергију и обрачуна за фебруар 2015. године,с обзиром на чињеницу да је ст.дужник искључен са електричне мреже, као и
да је  по члану 202, став 5. Закона о енергетици од 01.01.2015.године ст.дужник је изгубио право на резерво снабдевање ел.
енергијом,као и да не постоји законски основ за фактурисање истог, јер ст.дужник није закључио уговор са ЕПС снабдевањем у складу
са члнаом 145, став 6 Закона о енергетици.

10ИНДУСТРИЈА АКУМУЛАТОРА СВЕТЛОСТ ДП БУЈАНОВАЦ - у стечају - Извештај за  јануар - март 2015.



Прилози

01.06.2015.Датум:

ИНДУСТРИЈА АКУМУЛАТОРА СВЕТЛОСТ ДП БУЈАНОВАЦ - у
стечају

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 2 Ст. 36/2014

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.01.2015. 31.03.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2015.за период од: 31.03.2015.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,0081 31.01.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,0093 28.02.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00118 31.03.2015.

Укупно: 90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 22.915,7080 31.01.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 27.353,4092 28.02.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 26.035,80117 31.03.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 7.084,3080/1 31.01.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 2.646,6092/1 28.02.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 3.964,20117/1 31.03.2015.

Укупно: 90.000,00

180.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Copy House Niš 167,0050 05.01.2015.

Copy House Niš 150,0051 06.01.2015.

Copy House Niš 119,0053 08.01.2015.

Copy House Niš 104,0054 09.01.2015.

Copy House Niš 120,0070 24.01.2015.

OFFICE 1 SUPERSTORE DOO BEOGRAD 1.674,0071 27.01.2015.

Copy House Niš 135,0084 26.02.2015.

Copy House Niš 110,0096 04.03.2015.

Copy House Niš 124,0097 04.03.2015.

Copy House Niš 195,00102 04.03.2015.

Укупно: 2.898,00

Пошта и телефон

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,0052 06.01.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,0055 09.01.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 92,0056 14.01.2015.
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Пошта и телефон

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 69,0057 14.01.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 69,0058 14.01.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 69,0059 14.01.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,0060 15.01.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,0061 16.01.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 624,0062 16.01.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 81,0063 19.01.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 138,0064 19.01.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 1.380,0065 19.01.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 920,0066 19.01.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 1.380,0067 19.01.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 690,0068 19.01.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 34,0069 23.01.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 69,0072 27.01.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 69,0073 31.01.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 69,0074 31.01.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,0082 10.02.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 102,0085 26.02.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 150,0086 26.02.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,0098 04.03.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,0099 04.03.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,00100 04.03.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,00101 04.03.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,00103 05.03.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,00104 05.03.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,00105 06.03.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 736,00106 09.03.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 115,00107 12.03.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 92,00108 13.03.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 92,00109 13.03.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 92,00110 13.03.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,00112 30.03.2015.

Укупно: 8.484,00

Платни промет

Војвођанска банка, Нови Сад 250,0048 03.01.2015.

Војвођанска банка, Нови Сад 30,0049 03.01.2015.

Војвођанска банка, Нови Сад 250,0094 02.03.2015.

Војвођанска банка, Нови Сад 30,0095 02.03.2015.

Укупно: 560,00

Бруто зараде по уговору о делу

Димковић Добривоје 27.293,0075 31.01.2015.

Недељковић Круна 27.293,0076 31.01.2015.

Недељковић Љубомир 27.293,0077 31.01.2015.

Накић Ненад 27.293,0078 31.01.2015.

Димковић Добривоје 27.293,0087 28.02.2015.

Недељковић Круна 27.293,0088 28.02.2015.

Недељковић Љубомир 27.293,0089 28.02.2015.

Накић Ненад 27.293,0090 28.02.2015.

Димковић Добривоје 27.293,00113 31.03.2015.

Недељковић Круна 27.293,00114 31.03.2015.

Недељковић Љубомир 27.293,00115 31.03.2015.

Накић Ненад 27.293,00116 31.03.2015.

Укупно: 327.516,00

Књиговодствене услуге

Агенција "Роник", Ниш 8.000,0079 31.01.2015.

Агенција "Роник", Ниш 8.000,0091 28.02.2015.

Агенција "Роник", Ниш 8.000,00119 31.03.2015.

Укупно: 24.000,00
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Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Општина Бујановац 72.994,7083 15.02.2015.

Укупно: 72.994,70

Административне таксе

АПР, Београд 2.045,00111 27.03.2015.

Укупно: 2.045,00

438.497,70Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 618.497,70

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

01.01.2015. 27.793,40Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2015.за период од: 31.03.2015.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"Лукач", ПР Ниш 1.190,0018.02.2015.

Copy House Niš 276,0018.02.2015.

Copy House Niš 132,0018.02.2015.

Укупно: 1.598,00

Пошта и телефон

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 520,0018.02.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 936,0018.02.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,0018.02.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,0018.03.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 115,0018.02.2015.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 69,0018.02.2015.

Укупно: 1.848,00

Платни промет

Војвођанска банка, Нови Сад 250,0003.01.2015.

Војвођанска банка, Нови Сад 30,0003.01.2015.

Војвођанска банка, Нови Сад 250,0002.03.2015.

Војвођанска банка, Нови Сад 30,0002.03.2015.

Укупно: 560,00

Административне таксе

Републичка административна такса 1.185,0018.02.2015.

АПР, Београд 8.905,0018.02.2015.

РУЈП-РС 335,0018.02.2015.

РГЗ-СКН Београд 1 645,0018.02.2015.

РУЈП-РС 335,0018.02.2015.

РГЗ-СКН Београд 1 895,0018.02.2015.

РГЗ-СКН Београд 1 745,0018.02.2015.

РУЈП-РС 335,0018.02.2015.

Укупно: 13.380,00

17.386,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2015. 10.407,40
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