
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2 Ст. 36/2014

20.03.2019.

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:01.01.2018. 31.03.2018.

 9.

Остала имовина

6.554.035,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

26.392.945,39Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

-5.092,44

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

223.596,23

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.

01.01.2018.

 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 :

- 21,90динара,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 својинe.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

26.392.945,39

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

-5.092,44

Укупно

223.596,23

Коментар

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

-5.092,44Готовина 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

223.596,23

 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

26.392.945,39

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

26.398.037,83

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

223.596,23

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

18.373,15

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

14.773,1514.773,15

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

14.773,15

2а

0,003.600,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

3.600,00

0,00

3.600,00

0,00

Коментар

Детаљна спецификација прилива дата је у табели под називом "спецификација прилива" у прилогу.
Детаљна спецификација фактурисане вредности у извештајном периоду дата је у табели под називом "Спецификација излазних рачуна"
.

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

210.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 210.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

516.243,90 30.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 30.000,00 546.243,900,00

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 0,00754.015,40 30.000,00 30.000,00 784.015,40

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

1.858,79 0,001. Канцеларијски материјал 3.000,00 1.858,790,00
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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 0,002. Електрична енергија 0,00 0,000,00

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

5.843,00 4.930,004. Гориво и мазиво 15.000,00 10.773,000,00

7.588,00 4.570,005. Пошта и телефон 7.500,00 12.158,000,00

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

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

0,00 840,008. Платни промет 2.500,00 0,00840,00

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

2.565.542,00 0,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 2.565.542,000,00

272.000,00 24.000,0016. Књиговодствене услуге 24.000,00 296.000,000,00

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

981.398,70 67.252,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 67.252,00 1.048.650,700,00

0,00 5.110,0019. Административне таксе 15.000,00 5.110,000,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

0,00 0,0021. Камате и други финансијски расходи 0,00 0,000,00

0,00 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 0,000,00

0,00 0,0023. Трошкови продаје имовине 0,00 0,000,00

0,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 0,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 840,003.834.230,49 134.252,00 106.702,00 3.940.092,49

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.Решењем од 17.08.2018.године, стечајни судија одобрио је исплату плана трошкова ст.дужника за јануар 2018.г, по захтеву
ст.управника од 31.01.2018 и плану од 25.01.2018.године у укупном износу од 99.752,00 динара.
Не одобравају се  предложени трошкови  из плана трошкова( врста) под редним бројем 5. накнада трошкова ст.управника за износ од
5.000,00 динара од предложених 15.000,00 динара и исти се одобравају за износ од 10.000,00 динара;

2.Решењем од 17.08.2018.год,ст.судија одобрио је исплату плана трошкова ст.дужника за фебруар 2017.г, по захтеву ст.управника од
31.01.2018 и плану од 25.01.2018.године у укупном износу од 99.745,00 динара.
Не одобравају се  предложени трошкови  из плана трошкова( врста) под редним бројем 5. накнада трошкова ст.управника за износ од
5.000,00 динара од предложених 15.000,00 динара и исти се одобравају за износ од 10.000,00 динара,

3. Решењем од 17.08.2018.год,ст.судија одобрио је исплату плана трошкова ст.дужника за март 2018.године по захтеву ст.управника од
01.03.2018 и плану од 27.02.2018.год, у укупном износу од 31.500,00 динара.Не одобравају се  предложени трошкови  из плана
трошкова( врста) под редним бројем 5. накнада трошкова ст.управника за износ од 5.000,00 динара од предложених 15.000,00 динара и
исти се одобравају за износ од 10.000,00 динара.

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
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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
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У извештајном периоду није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2018.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

40.059,64 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2018.

 5.

840,00

 4.

42.819,64

 2. 3.600,00

 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

0,9401.01.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,9431.03.2018.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б
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Промет преко благајне, као и промет преко текућег рачуна евидентирани су у табели "Спецификација прилива" и "Спецификација
одлива" у прилогу.
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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.послове "Роник" Ниш,власника Јасмине Бабић из Ниша.1. 0,00

0,00Укупно

У извештајном периоду 01.01.-31.03.2018.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).
У извештајном периоду  није било плаћања по овом основу.
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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

238.369,38

6.554.035,00

37.903,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

26.410.478,54

Лиценце и патенти

19.582.503,60

-2.332,44

 8.

31.03.2018.

0,00

 6.

Укупно без депозита

45.153,02 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства
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Секција приказује биланс на крају периода на дан 31.03.2018.године.

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

13.02.2018.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Урађен је Квартални извештај о току ст.поступка и стању стечајне масе стечајног дужника ДП" Светлост" Бујановац- у стечају  за период
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01.04-30.06.2016.године  и достављен је 13.02.2018.године стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ- Београд.

13.02.2018.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Урађен је Квартални извештај о току ст.поступка и стању стечајне масе стечајног дужника ДП" Светлост" Бујановац- у стечају  за период
01.07-30.09.2016.године  и достављен је 13.02.2018.године стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ- Београд.

13.02.2018.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Урађен је Квартални извештај о току ст.поступка и стању стечајне масе стечајног дужника ДП" Светлост" Бујановац- у стечају  за период
01.10-31.12.2016.године  и достављен је 13.02.2018.године стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ- Београд.

05.01.2018.  Ст.судији достављен извештај о стварним трошковима за 11 и 12 месец 2017.године.
Стечајни управник доставио је стечајном судији извештај о стварно насталим трошковима ст.дужника за новембар и  деце,бар
2017.године са доказима (копијама рачуна) и образложењем истих.

05.01.2018.  Примљени захтеви Фонда ПИО- Бујановац за доставу података за бившег радника..
 Дана 05.01.2018.год, поверени ст.управника примио је захтеве Фонда ПИО- Филијала Бујановац за доставу података из матичне
евиденције за бившег радника ст.дужника Алији Шабана  за 1994,1995 и 1997,год, и то Уверење о бенифицираном радном стажу и
картон личног дохотка.

08.01.2018.  Пореској управи РС, филијала Бујановац упућен приговор на опомену од 27.12.2017.године.
У циљу расправљања спорних питања у вези доспеле пореске обавезе по Опомени бр.030-433-01-4530/ 2017  од 27.12.2017.г, а коју је
ст.управник примио 03.01.2018.године,  порески обвезник ДП" Светлост" Бујановац- у стечају поднео је приговор на исту са захтевом за
сторнирање исказане пореске обавезе јер за исту не постоји правни основ од дана 09.10.2014.год. Наиме, након отварања стечајног
поступка 23.09.2014.године, стечајни управник је у име ст.дужника дана 09.10.2014.год, полицијској станици у Бујановцу предао оружје:
два пиштоља и пиштољску муницију, након чега је полицијска управа издала потврду од 27.10.2014.год.Стечајни дужник није у поседу
ватреног оружја, које је предмет пореске обавезе од дана 09.10.2014.год, па стечајни дужник захтева да Пореска управа сторнира
задужење по основу пореске обавезе за ватрено оружје и то како главног дуга,тако и обавезе по основу камате, јер за исту не постоји
правни основ од 09.10.2014.године.

10.01.2018.  Поднет захтев РГЗ-СКН Звездара за издавање Уверења о кретању парцеле.
Дана 10.01.2018.године, стечајни управник поднео је Захтев РГЗ-СКН Звездара  за издавање Уверења о кретању парцела кп. бр. 1/1 ККО
Мали Мокри Луг и кп. бр. 258882/1 Ко Мали Мокри Луг од првог премера до дана подношења захтева.

11.01.2018.  Стечајном судији достављен је план трошкова ст.дужника за јануар 2018
Дна 11.01.2018.године,повереник ст.управника доставио је стечајном судији сагласност АЛСУ на план трошкова стечајног дужника(
трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе) за месец јануар 2018.године, а план трошкова за јануар 2018.године достављен је
27.12.2017.године.
Решењем од 17.08.2018.год,стечајни судија дао је сагласност на план трошкова стечајног дужника за јануар 2018.год.у износу од
99.752,00 динара. Не одобравају се предложени трошкови под. р. бр. 5- накнада трошкова ст.управника за износ од 5.000,00 динара од
предложених 15.000,00  динара и исти одобравају за износ од 10.000,00 динара.

18.01.2018.  Поднез захтев РГЗ- СКН Звездара за издавање уверења о кретању парцеле 1/1 и 25882/1  КО Мали Мокри
Стечајни управник поднео је дана 18.01.2018.године захтев РГЗ- СКН Звездара за издавање Уверења о променама на непокретности за
кп. бр. 1/1 и 5882/1 КО Мали Мокри Луг на којима се налази објекат ст.дужника- сервис за оправку акумулатора.

22.01.2018.  Урађени инфо извештаји за стечајног дужника са стањем на дан 15.01.2018.године.
Повереник ст.управника урадио је три типа инфо  Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе са стањем на дан
15.01.2018.године и доставио АЛСУ- Београд.

29.01.2018.   Закупцу упућено обавештење о неизмиреним обавезама и позив за примопредају закупљеног простора.
Стечајни управник упутио је допис закупцу пословног простора"МБА Ратко Митровић нискоградња" ДОО Београд којим га је обавестио
о неизмиреним обавезама по основу уговора о закупу, доставио рачун за јануар 2018.године до 09.01.2018.године и позвао на
примопредају закупљеног простора.

31.01.2018.  Ст.судији достављен је план трошкова ст.дужника за фебруар 2018.год.
У сладу са чланом 27.Закона о стечају,повереник ст.управника доставио је ст.судији план трошкова стечајног дужника за фебруар
2018.године, а дана 06.02.2018.године доставио је сагласност АЛСУ на план трошкова ст.дужника за фебруар 2018.године са захтевом за
давање сагласности на предложени план трошкова.
Решењем од 17.08.2018.год, стечајни судија одобрио је исплатуплан трошова ст.дужнника за фебруар 2018.год у укупном износу од
99.752,00 динара. Не одобравају се предложени трошкови из плана под р. бр. 5. накнада трошкова ст.управника за износ од 5.000,00
дин од предложених 15.000,00 динара и исти одобравају за износ од 10.000,00 динара.

08.02.2018.  Примљени захтеви Фонда ПИО- Бујанова за доставу података
Примљен је Позив Фонда ПИО- фил. Бујановац од 16.01.2018.год, за  прибављање и доставу података- уверења о бенифицираном
радном стању за раднике Дестани Неџата, Сулејмани Халиљ, Авдији Мефаила и Ђорђевић Живорада  у поступку остваривања права на
пензију.

17.02.2018.  Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног суудује.
Стечајном судији Привредног суда у Лесковцу, стечајни управник доставио је Изјашњење по закључку ст.судије од 25.10.2017.године у
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коме је детаљно навео и образложио кључне проблеме у току спровођења стечајног поступка који су условили дужину трајања
ст.поступка.Један од кључних проблема је и чињеница да није регулисан правно имовински статус непокретне имовине ст.дужника у
Бујановцу и Београду  и то : објекти ст.дужника на кп. бр. 4524/1 КО Бујановац уписани су као државна својина са правом коришћења
ст.дужника, а објекат у Београду представља ванкњижну својину.  За објекте у Бујановцу, у току је управни поступак за упис права
ст.дужника који се води по жалби ст.дужника на допунско решење  катастра Бујановац бр. 952-02-15-42/2015/1 од
02.11.2015.године,који је у току, па даље поступање зависи од ефикасности рада  другостепеног управног органа.За објекат у Београду,
прибављена је правно имовинска документација и ст.управник поднеће захтев за упис права својине над наведеним објектом.
Један од разлога за трајање ст.поступка је и застој  ванпарничног  поступка Р 6/2014, Р 29/17 , ради накнаде за експроприсане
непокретности ст.дужника, због сукоба надлежности Основног суда у Бујановцу и Привредног суда у Лесковцу, па  се лека одлука
Врховног касационог суда о надлежности суда за поступање у овој правној ствари.

22.02.2018.  Стечајном судији достављен је извештај о стварно насталим трошковима за јануар 2018.год.
Стечајни управник доставио је стечајном судији извештај о стварно насталим трошковима ст.дужника за јануар 2018.године са
образложењем и доказима за исте, а у складу са налогом из Решења о одобрењу плана трошкова ст.дужника за јануар 2018.године.

27.02.2018.  Урађен је редован фин.извештај ст.дужника за 2017.годину.
Урађен је редован финансијски извештај ст.дужника за 2017.годину и достављен АПР- у на регистрацију и објављивање.

05.03.2018.  Закупцу упућен допис- захтев за исплату дуга и опомена пред утужење .
Стечајни управник упутио је закупцу МБА Ратко Митровић нискоградња доо Београд Захтев за исплату дуга и опомену пред утужење
због неплаћених обавеза по основу  уговора о закупу посл.простора.

09.03.2018.  Поднет захтев РГЗ-СКН Звездара за упис објекта и права власништва ст.дужника.
Дана 09.03.2018.год,стечајни управник поднео је захтев РГЗ-СКН Звездара за упис објекта  сервиса са грађевинском и употребном
дозволом и упис права власништва на њему у корист инвеститора ст.дужника ДП" Светлост" Бујановац- у стечају.
Објекат сервиса( нето површине 69,69м2)чији се упис тражи, се налази у ул. Михајла Тодоровића бр.8 у Београду на кп.бр. 1/1 КО Мали
Мокри Луг( део зграде од 59м2) и мањим делом на кп. бр.25882/1 КО Мали Мокри Луг, број ела парцеле 3( део зграде око 10.69м2).
У прилог захтеву ст.управник је доставио сву непходну документацију и то:
1-Решење Опш.Звездара оо изградњи привременог објета  од 14.08.1985.год;
2. Решење Опш.Звездара о одобрењу за упутребу од 15.08.2986.год;
3. Уверење Го Звездара - Београд о посебним деловима објекта од 28.10.2016.год;
4. Потврда СДК- посл. Бујановац о обезбеђењу средства за изградњу од 02.08.1985.год;
5. опија плана  за п. бр. 25882/1 Ко мали Мокри Луг;
6. Решење о отварању ст.поступка Привр. суда у Лесковцу од 23.09.2016.год;
7. Решење АПР-а од 27.10.2014.г;
8. Решење АПР-а од 19.05.2016.год;
9. Извод са сајта РГЗ.

18.03.2018.  Ст.судији достављен је план трошкова ст.дужника за март 2018.године.
Стечајном судији достављен је план трошкова ст.дужника и сагласност АЛСУ на план трошкова ст.дужника за март 2018.године са
захтевом за давање сагласности на исти.
Решењем од 17.08.2018.године, стечајни судија одобрио је исплату план трошкова ст.дужника за март 2018.године по захтеву
ст.управника  у укупном износу од 31.500,00 динара. Не одобравају се предложени трошкови из плана под р.бр.5.- накнада трошкова
ст.управника за износ од 5.000,00 дин од предложених 15.000,00 дин,а исти одобравају за износ од 10.000,00 динара. Налаже се
ст.управнику да уз следећи трошковник  који буде предавао достави извештај о извршеним уплатама по свакој одобреној врсти
трошкова из предлога који је саставни део решења.

21.03.2018.  Издата Потврда за примања радника Назими Ибрахим за период од 01.06-30.09.1979.године.
На захтев Фонда ПИО- Филијала Бујановац, у циљу остваривања права на пензију,дана 21.03.2018.године издата је Потврда  за бившег
радника Назими  Ибрахим о укупним личним примањима и то за период од 19.06.1979- 12.10.1979.године и достављен попуњен М4
образац,а на основу података из архивске документације стечајног дужника.

24.03.2018.  Закупцу ДОО" МБА Ратко Митровић нискоградња"Београд достављено Обавештење о престанку Уговора
Стечајни управник доставио је закупцу ДОО" Ратко Митровић МБА нискоградња" Београд Обавештење о престанку Уговора о закупу од
09.11.2015.године, којим је обавестио закупца да је сходно члану 8.ст.3. предметног уговора предвиђен отказни рок од 15 дана од
пријема обавештења о отказу уговора о закупу,као и да је повереник ст.управника обавештење о отказу примио дана 25.12.2017.год, ,
закуподавац овим обавештава закупца да је предметни уговор о закупу престао дана 09.01.2018.год. Наведеним дописом позван је
закупац да у року од 8 дана изврши примопредају наведеног простора и потпише записник о примопредаји истог. Истим дописом
обавештен је закупац да ће депозит у износу од 45.153,02 динара који је закупац уплатио приликом потписивања уговора бити
задржан,јер закупац није измирио настале обавезе по уговору, као и да  је стање дуга 238.369,38 динара и упутио позив закупцу да
наведени дуг измири у року од 8 дана од пријема Обавештења, под претњом принудног извршења.
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Прилози

20.03.2019.Датум:

ИНДУСТРИЈА АКУМУЛАТОРА СВЕТЛОСТ ДП БУЈАНОВАЦ - у
стечају

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 2 Ст. 36/2014

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.01.2018. 31.03.2018.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

МБА-Ратко Митровић доо Београд
14.773,15

0/1-закуп
01/2018

03.01.2018.

Укупно: 14.773,15

Потраживања (у извештајном периоду)

Симоновић Љубиша 1.200,000/16-рата 16.01.2018.

Симоновић Љубиша 1.200,000/17-рата 06.02.2018.

Симоновић Љубиша 1.200,000/18-рата 14.03.2018.

Укупно: 3.600,00

Укупни приходи: 18.373,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2018.за период од: 31.03.2018.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 10.000,00533 31.01.2018.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 10.000,00534 21.02.2018.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 10.000,00548 31.03.2018.

Укупно: 30.000,00

30.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

Гордана Јовановић, пр,стечајни управник 3.000,00538 28.02.2018.

Гордана Јовановић, пр,стечајни управник 1.930,00542 31.03.2018.

Укупно: 4.930,00

Пошта и телефон

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 196,00521 08.01.2018.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,00522 11.01.2018.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,00524 29.01.2018.

Гордана Јовановић, пр,стечајни управник 1.000,00526 31.01.2018.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 208,00528 06.02.2018.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 450,00529 13.02.2018.

Гордана Јовановић, пр,стечајни управник 1.000,00531 19.02.2018.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,00532 17.02.2018.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 104,00537 27.02.2018.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 208,00540 20.03.2018.

ЈП ПТТ Србија, РЈ Ниш 92,00545 24.03.2018.

Гордана Јовановић, пр,стечајни управник 1.000,00543 31.03.2018.
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Пошта и телефон

Укупно: 4.570,00

Платни промет

Војвођанска банка, Нови Сад 280,00518 03.01.2018.

Војвођанска банка, Нови Сад 280,00525 01.02.2018.

Војвођанска банка, Нови Сад 280,00539 01.03.2018.

Укупно: 840,00

Књиговодствене услуге

Агенција "Роник", Ниш 8.000,00527 31.01.2018.

Агенција "Роник", Ниш 8.000,00530 19.02.2018.

Агенција "Роник", Ниш 8.000,00544 31.03.2018.

Укупно: 24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Општина Бујановац 67.252,00535 15.02.2018.

Укупно: 67.252,00

Административне таксе

Републичка административна такса 985,00523 03.01.2018.

АПР, Београд 1.245,00536 23.02.2018.

Јавни бележник Драган Николић 2.880,00541 08.03.2018.

Укупно: 5.110,00

106.702,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 136.702,00

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

01.01.2018. 40.060,58Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2018.за период од: 31.03.2018.

Потраживања (у извештајном периоду)

Симоновић Љубиша 1.200,0016.01.2018.

Симоновић Љубиша 1.200,0006.02.2018.

Симоновић Љубиша 1.200,0014.03.2018.

Укупно: 3.600,00

3.600,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2018.за период од: 31.03.2018.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Војвођанска банка, Нови Сад 280,0003.01.2018.

Војвођанска банка, Нови Сад 280,0001.02.2018.

Војвођанска банка, Нови Сад 280,0001.03.2018.

Укупно: 840,00

840,00Укупни одливи:
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Платни промет

Стање на рачунима на дан 31.03.2018. 42.820,58
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