
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2 Ст. 36/2014

08.06.2017.

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:01.04.2016. 30.06.2016.

 9.

Остала имовина

6.554.035,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

26.368.848,12Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

148.208,22

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

46.198,30

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

45.153,02

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.04.2016.

 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 својин

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

26.416.808,12

47.960,00

0,00

0,00

47.960,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

85.863,00

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

148.208,22

Укупно

46.198,30

Коментар

У извештајном периоду , регистровано је увеђање имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине. наиме, након архивског
сређивања пословне документације  ст.дужника од стране ангажоване Агенције за пословне активности Никола Велашевић, пр,
Београд, и  Записника о Решења Историјског архива у Врању бр. 1469 од 31.12.2015.год, којим се одобрава ДП" Светлост" Бујановац - у
стечају излучивање безвредног регистратурског материјала , коме је рок чувања сагласно Уредби о канцеларијском и архивском
пословању и важеђим прописима истекао, стечајни управник је овај материјал класификовао као  залихе  секундарних  сировина
намењених продаји.
Поред излучене архиве, у објектима ст.дужника налазио се и отпадни картон.
Количине отпадне архиве и отпадног картона утврђене су вагањем у поступку продаје истог,приликом преузимања отпадног папира и
утовара истог у камион купца и то:
- 6.220,00 кг. отпадни папир( архива);
- 2.660,00 кг. отпадног картона.
Ликвидациона вредност и процењена вредност за потребе продаје утврђене су на основу понуде потенцијалног купца ДОО" Екоцетас"
трговиште и то 6,00 дин/кг за  отпадни папир-архиву и 4,00дин/ кг за отпадни картон, што укупно чини износ од 47.960,00 динара.
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 8.

148.208,22Готовина 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

46.198,30

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

85.863,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

19.582.503,60

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

26.416.808,12

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.

94.158,300,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

19.582.503,60

0,00 37.903,00

0,00

46.198,30

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

47.960,00

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

47.960,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

138.008,48

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 37.888,40

 8.

0,00

479,60

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

185.968,48

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,00138.008,48

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

9.592,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

46.198,30

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

9.592,00

0,00

 2.

0,00

0,00

479,60

2а

9.592,00231.687,18

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

400.986,00 45.460,005. Накнада трошкова стечајног управника 45.460,00 446.446,000,00

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 0,00788.757,50 45.460,00 45.460,00 834.217,50

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

2.334,00 901,011. Канцеларијски материјал 4.500,00 3.235,010,00

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

17.803,20 9.043,004. Гориво и мазиво 5.000,00 26.846,200,00

8.937,10 4.760,005. Пошта и телефон 7.500,00 13.697,100,00

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

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

0,00 605,008. Платни промет 3.000,00 0,00605,00

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

2.121.737,00 382.102,0015. Бруто зараде по уговору о делу 382.102,00 2.503.839,000,00

144.000,00 24.000,0016. Књиговодствене услуге 24.000,00 168.000,000,00

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

503.728,70 67.813,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 90.469,00 571.541,700,00

4.303,00 3.945,0019. Административне таксе 25.000,00 8.248,000,00

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

3.000,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 0,003.000,00

0,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 0,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 3.605,002.805.843,00 541.571,00 493.169,01 3.295.407,01

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 ст.судије од 22.04.2016.године одобрава се  исплата плана трошкова за месец Април 2016.год, по предлогу  ст.управника
од 19.04.2016.год, и плану бр. 35/03-27-5265 од 08.04.2016.год, у укупном износу од 174.465,00 динара.Не одобравају се  предложени
трошкови из плана трошкова  од р. бр. 5. накнада трошкова ст.управнику за износ од 15.230,00  динара и исти одобравају за износ од
15.000,000 дин и р.бр. 12.гориво и мазиво за износ од 13.270,00 дин и исти одобравају за износ од 5.000,00 динара;

2. По Решењу ст.судије од 23.05.2016.године, одобрава се  исплата плана трошкова за месец Мај 2016.год, по предлогу ст.управника  од
20.05.2016.оод и плану бр. 35/03-27-6992 од 10.05.2016.г, у укупном износу од 265.164,00 дин.Не одобравају се предложени трошкови
из плана трошкова под р. бр. 12.гориво и мазиво за износ од 13.640,00 динара. За месец јун 2016.год, стечајни судија није одобрио
трошкове под р. бр. 12- гориво и мазиво- 0,00 динара, иако су ови трошкови стварно настали у износу од 4.043,00 динара ;

3.Пo Решењу стечајног судије од 06.10.2016.године одобрава се  исплата плана трошкова за месец Јун 2016.г, по захтеву  ст.управника
од 28.09.2016.године, и плану бр. 35/03-27-13549 од 26.08.2016.г,у укупном износу од 147.402,00 динара. Не одобравају се предложени
трошкови из плана трошкова по р. бр. 12. гориво и мазиво за износ од 13.640,00 динара.

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

У извештајном периоду настали су стварни трошкови горива и мазива који представљају трошкове повереника ст.управника Гордане
Јовановић из Ниша по фактури стечајног управника Гордане Јовановић из Ниша  број 01-45-1/2016 од 30.06.2016.год, на динара 4.043,00
динара, а по основу путних трошкова- трошкови бензина за коришћење сопственог возила повереника ст.управника и трошкова
путарине  за дан 14.06.2016.године( јун 2016). на релацији Ниш- Бујановац и Бујановац Ниш.
Дана 14.06.2016.год, повереник ст.управника предузео је сл.пут у седиште ст.дужника  ради продаје имовине ст.дужника- отпадни
папир и отпадни картон, вагањем наведене имовине и  потписивања купопродајног уговора са купцем ДОО" Еко цетас" Трговиште.
Калкулација( 275 км =27,5 лит бензина Х 133,20 дин/ лит = 3.663,00 дина + путарина 2Х 180,000 дин( 390,00 дин) =  4.043,00 динара

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

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) 30.06.2016.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

193.361,24 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2016.

 5.

3.605,00

 4.

421.443,42

 2. 231.687,18

 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

0,0001.04.16.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2016.

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" власника Јасмине Бабић из Ниша.1. 0,00

Добривоје Димковић из Бујановца2. 0,00

Круна Недељковић из Бујановца3. 0,00

Љубомир Недељковић из Бујановца4. 0,00

Ненад Накић из Бујановац5. 0,00

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

Агенција за пословне активности Никола Велашевић, пр.Београд.7. 0,00
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0,00Укупно

У извештајном периоду 01.04.-30.06.2016.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 01.04.2016.г- 31.05.2016.год, на основу добијене сагласности ст.судије- од 30.11.2015.год,за период
01.12.2015-31.05.2016.год, ангажован је  сарадник на административним и техничким пословима и за рад у ЕРС-у, 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

479,60

6.554.035,00

37.903,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

26.551.211,60

Лиценце и патенти

19.582.503,60

376.290,40

 8.

30.06.2016.

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
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Списак остварених активности у извештајном периоду

01.04.2016.  Обавештење о продаји
Стечајни управник,  је у складу са члановима 131,132 и 133. Закона о стечају, дана 31.03.2016.године,доставио је стечајном судији,
одбору поверилаца, потенцијалном купцу и стечајном дужнику,Обавештење о плану намери начину и роковима продаје дела покретне
имовине ст.дужника- отпадна хартија-секундарне сировине непосредном погодбом, по понуђеној цени од:
- за отпадни папир(  архива)- 6,00 дин/ кг;
- за отпадни картон - 4,00 дин/ кг,
а чија ће укупна вредност и тачан износ цене бити утврђен  по извршеном мерењу  предметне имовине и њеном преузимању.
Потенцијалном купцу ДОО" Екоцетас" Трговиште,
дана 31.03.2016.године, достављено је  Обавештење о прихватању понуде за куповином дела покретне имовине ст.дужника-отпадна
хартија-секундарне сировине.

14.06.2016.  Купопродајни уговор
Дана 14.06.2016.године, стечајни дужник закључио је Уговор  о купопродаји покретне имовине са купцем ДОО"Еко цетас" " Трговиште,
непосредном погодбом са купцем, а на основу добијене сагласности одбора поверилаца од 14 и 15.03.2016.године за продају
непосредном погодбом и на прихватање побуде потенцијалног купца ДОО" Еко цетас" Трговиште од 25.02.2016.године.

14.06.2016.  Продаја
Дана 14.06.2016.године у седишту ст.дужника у Бујановцу, ул. Индустријска зона бб,а након потписивања купопродајног уговора,
извршена је продаја дела покретне  имовине ст.дужника непосредном погодбом са купцем ДОО"Еко цетас" Трговиште, а по понуди
наведено купца од 25.02.2016.године и на основу добијене сагласности одбора поверилаца од 15.03.2016.год.
У поступку продаје секундарних сировина ( отпадни папир- архива и отпадни картон), приликом преузимања отпадног папира и утовара
истог у камион купца извршено је мерење-вагање  количине отпадног папира и отпадног картона и то:

- 6.220,00 кг. отпадни папир( архива);
- 2.660,00 кг. отпадног картона.

После преузимања отпадног папира и отпадног картона од стране купца, на основу измерене количине извршено је фактурисање
купопродајне цене и то:
- за отпадни папир архиву- 6,00 дин/кг и за отпадни картон- 4,00 дин/кг.
Купопродајна цена износи 47.960,00 динара.

21.06.2016.  Уплата купопродајне цене
Уплата купопродајне цене у износу од 47.960,00 динара извршена је дана 21.06.2016.године на начин да је купац дана
21.06.2016.године на текући рачун ст.дужника уплатио износ од 47.480,40 динара, а износ од 479,60 динара уплаћен је истог дана
21.06.2016.године на т.рачун  Пореске управе РС а по основу ПДВ-а 1 %  на основу обавезе из члана 10. Закона о  о изменама и
допунама Закона о порезу на добит правних лица и доказ о теме
(извод са т.рачуна купца и Потврду о плаћеном ПДВ-у 1% купац је доставио продавцу, ст.дужнику).
-преостали износ од 480,000 динара уплатио је дана 11.07.2016.године.
Тиме је извршена исплата целог износа купопродајне цене.

11.04.2016.  Примљена Пресуда Основног суда у Бујановцу К. бр. 62/15 од 23.02.2016.год.
Дана 11.04.2016.од, повереник ст.управника примио је Пресуду Основног суда у Бујановцу К. бр. 62/15 од 23.02.2016.године којом је
окривљени Серафимовић Миодраг из с. Ристовац, општина Врање оглашен кривим што је  присвојио туђе ствари- ДП" Светлост"
Бујановац  у укупној вредности од 30.072,50 динара, чиме је извршио кривично дело  тешка крађа из члана 204, ст.1, тачка 1. Кривичног
закона.наведеном пресудом окривљени је  условно осуђен за наведено кривично ддело на казну затвора у трајању од 6 месеци и
истовремено утврђује да се ова казна неће извршити уколико окривљени у времену  проверавања од једне године не извршни ново
кривично дело.
-Оштећени ДП" Светлост" Бујановац, у стечају, ради оставаривања имовинско-правног захтева упућује се на парницу.

12.04.2016.  Примљена Опомена Пореске управе РС- фил. Бујановац од 06.04.2016.године.
Дана 12.04.2016.год, стечајни дужник примио је Опомену Министарства финансија- пореска управа РС- фил. Бујановац број 030-433-01-
746/2016--D5C04 од 06.04.2016.год, којим се констатује да ДП" Светлост" Бујановац - у стечају , од дана отварања ст.поступка и дана
подношења пријаве потраживања има доспелу, а неизмирену пореску обавезу по основу  Пореза на регистровано оружје, главни дуг у
износу од 23.640,000 динара, камата у износу од 4.0002,01 динара, укупан дуг у износу од 27.642,01 динара.Опоменом је тражено да
порески обвезник измири доспелу обавезу у року од 5 дана од дана пријема Опомене.

17.04.2016.  Упућен Приговор на Опомену пореске управе РС бр. 030-433-01-746/2016-D5C04 и захтев за сторнирање
Дана 17.04.2016.године, стечајни дужник упутио је  Приговор на Опомену пореске управе РС бр. 030-433-01-746/2016-D5C04 и захтев за
сторнирање обавезе по основу пореза на регистровано оружје.
У допису број 01-22/2016 , ст.управник обавестио је Пореску управу- Филијала Бујановац да  стечајни дужник не поседује регистровано
оружје и да је  дана 09.10.2014.год,  Полицијској станици у Бујановцу предао 2 пиштоља и муницију , а коју је поседовао до дана предаје
Полицијској станици.
У прилог наведене тврдње доставио је Потврду Полицијске управе Врање, ПЦ Бујановац бр. 210-3147-34/14 од 27.10.2014.године.
С обзиром да ст.дужник није у поседу ватреног оружја,које је предмет пореске обавезе од 09.10.2014.год, стечајни дужник је захтевао
сторнирање задужења по основу пореске обавезе за држање ватреног оружја, и то како главног дуга , тако и камате.

18.04.2016.  Ст. судији достављени су планови трошкова ст.дужника
Стечајном судији-Привредном суду Лесковац, достављени су планови трошкова ст.дужника за: -новембар и децембар 2015.год;
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-јануар,фебруар, март и април  2016.године.

Решењима од 22.04.2016.године, ст.суудија дао је сагласност на исплату плана трошкова стечајног дужника и то:
- за новембар 2015.год у укупном износу од 320.885,80 динара;
- за децембар 2015.год у укупном износу од 172.965,00 дин;
- за јануар 2016.год у укупном износу од 174.965,00 дин;
- за фебруар 2016.год у укупном износу д 263.782,00 дин;
- за март 2016.год у укупном износу оод 182.645,00 динара;
- за април 2016.год у укупном износу од 174.465,00 динара;

19.05.2016.  Захтев ст.судији за давање сагласности на план трошкова ст.дужника за 05-2016.год.
Стечајни управник доставио је ст.судији захтев за давање сагласности на план трошкова ст.дужника за месец мај 2016.године са
образложењем истог.
Одлучујући о захтеву ст.управника, стечајни судија је Решењем од 23.05.2016.године дао сагласност на исплату плана трошкова
ст.дужника за  мај 2016.год, у укупном износу од 265.164,00 динара. Нису одобрени трошкови  из плана под р.бр. гориво и мазиво за
износ од 13.640,00 динара.

26.05.2016.  Пронађен део документације за објекат  сервиса у Београду
Ангажована Агенција за пословне активности Никола Велашевић пр, Београд, у поступку прегледавања архивске документације
ст.дужника пронађен је документ- Решење о одобрењу за употребу сервиса за оправку акумулатора у  ул. Михајла Тодоровића бб у
Београду на кп. бр. 5882 КОВ-3, број 351-410/86 од 15.08.1986.године Издато од Града Београда- општина Звездара( ФОТОКОПИЈА).
Наведена фотокопија Решења о одобрењу употребе објекта од значаја је за проналажење оригиналне документације( грађевинске ,
употребне дозволе и друго) за објекат сервиса у Београду  и подношења захтева за упис права својине ст.дужника.

30.05.2016.  Примљен допис бивших радника ст.дужника
Дана 30.05.2016.год, повереник ст.управника примио је допис бивших радника ст.дужника од 28.04.2016.год, који је Привредни суд
Лесковац примио 09.05.2016.године,након чега је допис од стране Привредног суда у Лесковцу, прослеђен поверенику ст.управника.
Дописом од 28.04.2016.год, шест бивших радника ст.дужника обрађају се ст.судији са захтевом за ургенцију за повезивање радног
стажа за период од 01.05.2012-26.08.2013.год, а на основу Уредбе Владе РС од 18.06.2015.год, као и да се ангажованим бившим
радницима на пословима обезбеђења имовине у стечајном поступку омогући исплата накнаде по уговорима о делу.

16.06.2016.  Примљен допис Комесаријата за избеглице и миграције РС- Информација о планираном почетку радова.
Дана 16.06.2016.године,повереник ст.управника је примио Допис Комесаријата за избеглице и миграције РС- бр. 4-42/17-2015 од
20.05.2016.године- Информацију о планираном почетку радова.
Наведеним дописом Комесаријат за избеглице  миграције РС, у складу са чланом 6.3.Уговора о привременом коришћењу
непокретности потписаног дана 24.02.2016.год, обавестио је ст.управника да је планирани почетак радова на адаптацији објекта
планиран за 01.06.2016.године, као и да ће наведеним радовим бити извршено опремање објеката потребним инсталацијама и
санирање оштећења и то:
- изградња нове индивидуалне котларнице и новог развода цевне мреже централног грејања, са провером стања грејних тела и
заменом оштећених делова;
- израда новог развода водовода и канализације унутар објекта,са постављањем нове санитарне опреме;
- Израда новог унутрашњег развода електрике јаке и слабе струје са опремом;
- Санација оштећене хидроизолације крова, фасадне столарије, унутрашњих зидова.
-

20.06.2016.  Упућен Допис закупцу за измирење обавеза по основу закупа.
Дана 20.06.2016.годин, ст.дужник упутио је Допис закупцу ДОО" Ратко Митровић МБА нискоградња" Београд- Захтев за исплату дуга и
опомена пред утужење у коме је тражио хитну исплату дуга  по основу закупа посл.простора у износу од око  90.000,00 динара за месец
мај и  јун 2016.године у року од 8  дана  на т.рачун ст.дужника.
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Прилози

08.06.2017.Датум:

ИНДУСТРИЈА АКУМУЛАТОРА СВЕТЛОСТ ДП БУЈАНОВАЦ - у
стечају

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 2 Ст. 36/2014

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2016. 30.06.2016.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

ЕКО ЦЕТАС ДОО
47.960,00

20-4056-12127-
486341-29484

14.06.2016.

Укупно: 47.960,00

Закуп (у извештајном периоду)

МБА-Ратко Митровић доо Београд 45.936,170/4/2016 05.04.2016.

МБА-Ратко Митровић доо Београд 45.906,210/5/16 04.05.2016.

МБА-Ратко Митровић доо Београд 46.166,100/7 06.06.2016.

Укупно: 138.008,48

Укупни приходи: 185.968,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 15.000,00274 30.04.2016.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 15.230,00290 31.05.2016.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 15.230,00299 30.06.2016.

Укупно: 45.460,00

45.460,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

OFFICE 1 SUPERSTORE DOO BEOGRAD 850,01284 31.05.2016.

Copy House Niš 51,00298 30.06.2016.

Укупно: 901,01

Гориво и мазиво

Гордана Јовановић, пр,стечајни управник 5.000,00275 30.04.2016.

Гордана Јовановић, пр,стечајни управник 4.043,00399 30.06.2016.

Укупно: 9.043,00

Пошта и телефон

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 92,00264 11.04.2016.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 260,00265 18.04.2016.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,00266 17.04.2016.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 69,00267 18.04.2016.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 92,00278 09.05.2016.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 69,00280 11.05.2016.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 207,00283 19.05.2016.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,00295 02.06.2016.
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Пошта и телефон

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 69,00294 15.06.2016.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 92,00296 17.06.2016.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 102,00297 20.06.2016.

Гордана Јовановић, пр,стечајни управник 1.500,00273 30.04.2016.

Гордана Јовановић, пр,стечајни управник 1.000,00292 31.05.2016.

Гордана Јовановић, пр,стечајни управник 1.000,00300 30.06.2016.

Укупно: 4.760,00

Платни промет

Војвођанска банка, Нови Сад 280,00263 01.04.2016.

Војвођанска банка, Нови Сад 45,00277 31.05.2016.

Војвођанска банка, Нови Сад 280,00293 01.06.2016.

Укупно: 605,00

Бруто зараде по уговору о делу

Димковић Добривоје 27.293,00268 30.04.2016.

Недељковић Круна 27.293,00269 30.04.2016.

Недељковић Љубомир 27.293,00270 30.04.2016.

Накић Ненад 27.293,00271 30.04.2016.

Милосављевић Снежана 27.293,00272 30.04.2016.

Димковић Добривоје 27.293,00285 31.05.2016.

Недељковић Круна 27.293,00286 31.05.2016.

Недељковић Љубомир 27.293,00287 31.05.2016.

Накић Ненад 27.293,00288 31.05.2016.

Милосављевић Снежана 27.293,00289 31.05.2016.

Димковић Добривоје 27.293,00301 30.06.2016.

Недељковић Круна 27.293,00302 30.06.2016.

Недељковић Љубомир 27.293,00303 30.06.2016.

Накић Ненад 27.293,00304 30.06.2016.

Укупно: 382.102,00

Књиговодствене услуге

Агенција "Роник", Ниш 8.000,00403 30.04.2016.

Агенција "Роник", Ниш 8.000,00404 31.05.2016.

Агенција "Роник", Ниш 8.000,00405 30.06.2016.

Укупно: 24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Општина Бујановац 67.813,00279 15.05.2016.

Укупно: 67.813,00

Административне таксе

Основни суд у Нишу 275,00276 10.05.2016.

АПР, Београд 2.845,00281 16.05.2016.

Републичка административна такса 825,00282 16.05.2016.

Укупно: 3.945,00

493.169,01Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 538.629,01
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200383889-29

01.04.2016. 193.361,24Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Уплаћени депозити

ЕКО ЦЕТАС ДОО 9.592,0014.06.2016.

Укупно: 9.592,00

Наплата потраживања

МБА-Ратко Митровић доо Београд 46.198,3008.06.2016.

Укупно: 46.198,30

Имовина

ЕКО ЦЕТАС ДОО 37.888,4021.06.2016.

Укупно: 37.888,40

Закуп (у извештајном периоду)

МБА-Ратко Митровић доо Београд 45.936,1713.06.2016.

МБА-Ратко Митровић доо Београд 46.166,1023.06.2016.

МБА-Ратко Митровић доо Београд 45.906,2123.06.2016.

Укупно: 138.008,48

231.687,18Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Војвођанска банка, Нови Сад 280,0001.04.2016.

Војвођанска банка, Нови Сад 45,0031.05.2016.

Војвођанска банка, Нови Сад 280,0001.06.2016.

Укупно: 605,00

Остали трошкови стечајне масе

Историјски архив " 31 јануар" Врање 3.000,0031.05.2016.

Укупно: 3.000,00

3.605,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2016. 421.443,42
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