
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

4. Ст.8/2014

28.02.2015.

ЖИТОСТИГ АД, ПОЖАРЕВАЦ

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Име и презиме стечајног управника: Аца Митић

Име и презиме стечајног судије: Радмила Радисављевић

Број лиценце: 155-0271

07342560Матични број:

1) "Комерцијална банка" АД - Београд, 205-215430-12Текући 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:21.10.2014. 31.12.2014.

 9.

Остала имовина

396.291.741,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

407.451.915,19Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

0,00

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

8.866.185,19

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.

21.10.2014.

 10.

34.450,00

2.259.539,00

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

1а

Коментар

Показатељи у Табели 1а преузети су из почетног стечајног биланса усвојеног на првом поверилачком рочишту.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

407.854.015,19

0,00

0,00

0,00

402.100,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

2.259.539,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

34.450,00

 8.

0,00

0,00

396.693.841,00

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

402.100,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

0,00

Укупно

8.866.185,19

Коментар

У извештајном периоду je дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине. Наиме, када је примљен захтев
повериоца “LAVOVI 015” DOO MALA VRANJSKA из Мале Врањске  бб (МБ: 20742020) којим је тражено излучење из стечајне масе ствари
које не улазе у стечајну масу, а које је купио и извршном поступку који је спроводио Основни суд у Пожаревцу, стечајни управник је
схватио да је железничка пруга која долази до силоса власништво стечајног дужника па је исту пописао и проценио њену вредност,  и
то:
1. Скретница.....6.000 кг
2. Шине у дужини од 156 m x 2 = 312 m
3. Везице са четири вијка ........ 28 комада
4. Помоћни материјал (плочице и завртњи)....1.600 кг
5. Шлипери.....20 м3

 8.

0,00Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

8.558.341,00

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

8.866.185,19

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

2.216.339,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

34.450,00

0,00

Имовина

 3.

43.200,00

Коригована вредност
имовине

0,00

399.252.474,19

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

388.135.500,00

1в

0,00

8.601.541,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду поднета су 9 излучна захтева за излучење ствари које не улазе у стечајну масу, од стране следећих излучних
поверилаца:
1. Павловић Војкан  из Пожаревца
2. Милошевић Јадран из Пожаревца
3. „ЛАВОВИ 015“ из Мале Врањске
4. Грујић Александар из Пожаревца
5. Грујић Никола  из Пожаревца
6. Грујић Небојша  из Пожаревца
7. „АС-БРАЋА СТАНКОВИЋ“ ДОО из Бегаљице
8. „АС-БРАЋА СТАНКОВИЋ“ ДОО из Бегаљице
9. Грујић Небојша  из Пожаревца

Како су повериоци уз своје захтеве доставили документацију којом су доказали власништво на имовини чије излучење траже, стечајни
управник је на основу члана 112 став 2 Закона о стечају, повериоцима доставио обавештење о прихватању излучних захтева, па су
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повериоци у остављеном року преузели своју имовину. Једино Милошевић Јадран из Пожаревца није преузео део своје имовине која
се налази у Млину у Братинцу.

Због излучења имовиме дошло је до умањења имовине стечајног дужника за 8.601.541,00 динара, на следећим позицијама:
- Залихе за 43.200,00 динара и
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства за 8.558.341,00 динара.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

34.450,00

0,00 2.216.339,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

388.135.500,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

399.252.474,19

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

8.866.185,19

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

Стечајни поступак је у почетној фази. Како на првом поверилачком рочишту није изгласано банкротство, то се нису стекли законски
услови за продају имовине стечајног дужника.

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

3.405.109,63

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

3.405.109,633.405.109,63

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

3.405.109,63

2а

0,00484.707,80

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

484.707,80

0,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 484.707,80 динара, по основу предујам за покретање
стечајног поступка.
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Наиме, након покрића трошкова оглашавања, Привредни суд у Пожаревцу је на новоотворени текући рачун стечајног дужника дана
26.12.2014. године пренео преостали део предујма у износу од 484.707,80 динара.

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

0,00 484.707,801. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 484.707,800,00

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

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

0,00 0,00
4.

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

0,00 60.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 60.000,00 60.000,000,00

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 0,000,00 60.000,00 544.707,80 544.707,80

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 6.458,001. Канцеларијски материјал 8.430,00 0,006.458,00

0,00 47.820,212. Електрична енергија 84.000,00 47.820,210,00

0,00 290.347,193. Комуналне услуге 341.000,00 290.347,190,00

0,00 0,004. Гориво и мазиво 0,00 0,000,00

0,00 27.600,005. Пошта и телефон 27.600,00 0,0027.600,00

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

0,00 33.567,607. Текуће одржавање 34.000,00 0,0033.567,60

0,00 561,388. Платни промет 0,00 0,00561,38

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

0,00 342.516,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 372.916,00 0,00342.516,00

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

0,00 144.779,0015. Бруто зараде по уговору о делу 144.900,00 144.779,000,00

0,00 20.000,0016. Књиговодствене услуге 20.000,00 20.000,000,00

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

0,00 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 0,000,00

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

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 6.400,0024. Остали трошкови стечајне масе 6.740,00 0,006.400,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 417.102,980,00 1.039.586,00 920.049,38 502.946,40

I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Коментар
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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

1. Предујам за покретање стечајног поступка. Након покрића трошкова оглашавања, Привредни суд у Пожаревцу је на новоотворени
текући рачун стечајног дужника дана 26.12.2014. године пренео преостали део предујма у износу од 484.707,80 динара.

5 - Накнада трошкова стечајног управника обухвата: путне трошкове, телефонске рачуне, канцеларијски материјал, трошкове за стручно
и техничко особље из канцеларије стечајног управника. Прелиминарна накнада трошкова стечајног управника одобрена је решењем
стечајног судије од 25.11.2014. године.

II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Трошкови канцеларијског материјала настали су због набавке кетрича за штампаче, папира за штампање, пописних листа, коверата,
коричења ЕФИ и пописних листа и др. за потребе функционисања служби стечајног дужника (књиговодсто,финансије и персонална
служба) до сачињавања ЕФИ.

2. Електрична енергија. Стечајни дужник не обавља пословне активности, па нема утрошка електричне енергије. Међутим, по основу
одобрене снаге и ПДВ-а, ЕПС Снабдевање, сваког месеца испоставља рачуне за пословне објекте у Пожаревцу (Дирекција 17.438,04
дин., Врба 940,03 дин., Млечни ресторан 8.021,50 дин.), Млин у Братинцу 4.577,48 дин., Радионица у Костолцу 3.008,06 дин., Магацин у
Раброву 940,03 дин. и Магацин у Мустапићу 940,03 дин., у напред наведеним износима.
НАПОМЕНА: До дана израде Извештаја (19.01.2015. године) ЕПС Снабдевање није доставио рачуне за електричну енергију за месец
децембар 2014. године, те у Извештају нису садржани трошкови електричне енергије за децембар 2014. године.

3. Комуналне услуге. У структури трошкова комуналних услуга највеће учешће заузимају трошкови грејања (120.644,98 динара на
месечном нивоу). Како се у објектима стечајног дужника не одвијају пословне активности, стечајни управник је дао налог ЈП
"Топлификацији" да од 01. децембра престане са испоруком топлотне енергије у свим објектима стечајног дужника, међутим, ЈП
"Топлификација" не жели да искључи грејање до правноснажности решења о отварању стечајног поступка.

5. Пошта и телефон. У складу са одредбама Закона о стечају, стечајни управник је обавезан да без одлагања писменим путем обавести о
отварању стечајног поступка све пословне банке, судове, државне институције и повериоце који су му у том тренутку познати. За слање
обавештења о отварању стечајног поступка настали су трошкови поште у износу од 27.600,00 динара.

7. Текуће одржавање. Стечајни управник је у посед ушао у присуству судског извршитеља. У поступку преузимања имовине и
документације, од стране овлашћеног бравара ДОО "Пидра" из Пожаревца обивене су браве и катанци на многим просторијама и
замењене новим, па су по основу замене брава и катанаца настали трошкови у износу од 33.567,60 динара.

8. Платни промет. Трошкови вођења текућег рачуна и провизија пословне банке.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине. Уз сагласност стечајног судије, стечајни управник је ангажовао Привредно
друштво за обезбеђење „ШКОЛИЦАЈАЦ“ ДОО из Пожаревца (МБ 20492341) за послове физичко-техничког обезбеђења имовине
стечајног дужника у Пожаревцу, ул. Ђуре Ђаковића бб, које је доставило најнижу цену рада по сату пружања услуге физичко-техничког
обезбеђења и противпожарне заштите у износу од 230,00 динара. На име трошкова обезбеђења имовине, у извештајном периоду
настали су трошкови у износу од 342.516,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу настале су:
- за ангажовање комисије за увођење стечајног управника у посед
- за ангажовање стручних лица (шефа књиговодства и персоналног референта) и
- за рад пописних комисија
За ангажовања ангажованих лица добивена је сагласност стечајног судије.

16. Књиговодствене услуге - За вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја, након добијања сагласности стечајног
судије, ангажована је Књиговодсвена агенција "НИКОЛИЋ" из Изварице уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе садрже:
- трошкови израде новог печата ........................................................... 1.500,00 дин.
- накнада за издавање потврде о блокади НБС........................................900,00 дин.
- накнаду за отварање налога на серверу ЕРС-а....................................4.000,00 дин.

Из предходне табеле се може закључити да су стварно настали трошкови у границама одобрених трошкова од стране стечајног судије.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

5ЖИТОСТИГ АД, ПОЖАРЕВАЦ  - Извештај за  октобар - децембар 2014.



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

0,00

7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 5.

0,00

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

0,00 3.

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

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

0,00

Коментар

Стечајни поступак је у почетној фази. У току је поступак пријаве потраживања стечајних поверилаца па нису утврђена потраживања.
Прво испитно рочиште одређено је за 04.02.2014. године.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2014.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

0,00 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

21.10.2014.

 5.

417.102,98

 4.

67.604,82

 2. 484.707,80

 6.

Укупан одлив

Коментар

На почетку извештајног периода (на дан отварања стечајног поступка) на текућем рачуну стечајног дужника није било новчаних
средстава.

У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 484.707,00 динара, по основу преноса дела предујма (након
покрића трошкова оглашавања) од стране Привредног суда у Пожаревцу на новоотворени текући рачун стечајног дужника.

Након одлива приказаних у табели 2б, на дан 31.12.2014. године на рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од
67.604,82 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0021.10.14.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.12.2014.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

Стечајни дужник нема благајну. Средства се подижу и исплаћују кориснику истог тренутка.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Књиговодствена агенција "Николић"1. 0,00

0,00Укупно

За вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја, након добијања сагласности стечајног судије, ангажована је
Књиговодсвена агенција "НИКОЛИЋ" из Изварице уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 динара.
У извештајном периоду Књиговодственој агенцији није исплаћена накнада.

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

12.271.294,82

388.135.500,00

2.216.339,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

402.725.188,64

Лиценце и патенти

34.450,00

67.604,82

 8.

31.12.2014.

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

21.11.2014.  Почетне активности - I део
- Пријем решења за покретање стечајног поступка. Дана 21.10.2014. године стечајни управник је прузео Решење о отварању стечајног
поступка.

-  Улазак у посед. Дана 27.10.2014. године, у присуству службеног лица Привредног суда у Пожаревцу и комисије за увођења стечајног
управника у посед, стечајни управник је ушао у посед стечајног дужника.
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- Преузимање печата и штамбиља. Дана 27.10.2014. године стечајни управник је преузео печат и штамбиље стечајног дужника од
Горана Милановића, а дана 31.10.2014. године од Миланке Радуловић и Јасне Симић печате и штамбиље, о чему су сачињени
записници.

- Попис и примопредаје благајне. Дана 31.10.2014. године стечајни управник је преузео благајну. У благајни није нађена готовина ни
вредносни папири.

- Усмеравање поште. Дана 27.10.2014. године стечајни управник је издао наредбу о начину поступања поштом.

21.11.2014.  Почетне активности - II део
- Преузимање документације. Дана 28.10.2014. године стечајни управник је преузео у државину сву нађену документацију на
локацијама у ул. Лоле Рибара бр. 5 и у Ђуре Ђаковића бб у Пожаревцу. Комплетна документација је обезбеђена (закључана), а на
локацији у ул. Ђуре Ђаковића ангажована је професионална служба обезбеђења, која обезбеђује имовину и документацију стечајног
дужника 24 часа дневно.

- Обавештење банке и затварање старог рачуна. Дана 23.10.2014. године стечајни управник је обавестио све банке, које су
евидентиране у јединственом регистру рачуна код НБС, о отварању стечајног поступка и том приликом захтевао гашење постојећих
рачуна.

- Обавештавање запослених. Дана 03.11.2014. године стечајни управник је послао свим запосленим радницима обавештење о отварању
стечајног поступка и позвао их да дана 07.11.2014. године дођу у просторијама стечајног дужника ради преузимања решења о
престанку радног односа, радне књижице и персоналног досијеа, у циљу пријављивања Националној служби за запошљавање.

- Преузимање имовине стечајног дужника. Дана 28.10.2014. године стечајни управник је формирао пописну комисију која је извршила
попис имовине стечајног дужника, чиме је фактички преузео целокупну имовину стечајног дужника.

21.11.2014.  Почетне активности - III део
- Физичко обезбеђење имовине. Дана 27.10.2014. године, по добијању сагласности стечајног судије, за послове физичко-техничког
обезбеђења имовине стечајног дужника у Пожаревцу у ул. Ђуре Ђаковића бб, стечајни управник је ангажовао Привредно друштва за
обезбеђење „ШКОЛИЦАЈАЦ“ ДОО из Пожаревца (МБ 20492341).

- Обавештење добављачима. У периоду од 08.11.2014. године до 13.11.2014. године стечајни управник је све њему познате добављаче
обавестио о отварању стечајног поступка.

- Обавештење закупцима. Дана 04.11.2014. године стечајни управник је обавестио све закупце о отварању стечајног поступка и
упозорио их да ће се до доношења одлуке Одбора поверилаца о условима закупа и потписивања новог уговора о закупу примењивати
одредбе постојећих Уговора о закупу.

- Обавештавање полиције. Дана 23.10.2014. године стечајни управник је обавестио Полицијску управу у Пожаревцу о отварању стечајног
поступка.

- Достава копије решења за покретање стечајног поступка судовима. Дана 23.10.2014. године стечајни управник је доставио
обавештење о отварању стечајног поступка Основном суду у Пожаревцу.

21.11.2014.  Израда ЕФИ
Дана 20.11.2014. године стечајни управник је сачинио и доставио Привредном суду Извештај о економско-финансијском положају
стечајног дужника.

26.11.2014.  Прво поверилачко рочиште
Дана 26.11.2014. године одржано је прво поверилачко рочиште на коме је усвојен Извештај о економско-финансијском положају
стечајног дужника и формирани органи стечајног поступка (скупштина поверилаца и одбор поверилаца).

28.11.2014.  Седница одбора поверилаца
Дана 28.11.2014. године одржана је I седница одбора поверилаца на којој су донете одлуке о условима издавања објеката стечајног
дужника у закуп.

01.12.2014.  Обавештење закупаца о условима закупа
У складу са одлукама Одбора поверилаца, стечајни управник је сачинио предлоге уговора о закупу и исте доставио закупцима.

05.12.2014.  Седница одбора поверилаца
Дана 05.12.2014. године одржана је II седница одбора поверилаца на којој су разматране примедбе закупаца на предлоге уговора о
закупу и донете одлуке о прихватању одређених сугестије. Наложено је стечајном управнику да одмах достави закупцима уговоре о
закупу и позове их да у року од 3 дана исте потпишу, а уколико то не учине сматраће се да нису прихватили услове закупа, па ће им бити
остављен рок од 30 дана да испразне објекат од ствари и лица и исти предају закуподавцу.

08.12.2014.  Достављање уговора о закупу
Дана 08.12.2014. године стечајни управник је свим закупцима доставио уговоре о закупу и позвао их да у року од 3 дана исте потпишу,
или у року од 30 дана испразне објекте од ствари и лица и исте предају стечајном управнику.

16.12.2014.  Промена података у Агенцији за привредне регистре (АПР).
Дана 16.12.2014. године Агенција за привредне регистре донела је Решење БД 104937/2014 којим су извршене промене назива и
законског заступника стечајног дужника у Регистру привредних субјеката.
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17.12.2014.  Отварање новог текућег рачуна
Дана 17.12.2014. године стечајни управник је отворио нови текући рачун код „Комерцијалне банке“ А.Д. – Београд, Филијала
Пожаревац, Експозитура Жагубица

24.12.2014.  Рочиште о постојању разлога за отварање стечајног поступка
Дана 24.12.2014. године, због укидања решења Ст. 8/2014 од стране Привредног апелационог суда, одржано је рочиште ради
расправљања о постојању разлога за отварање стечајног поступка. На одржаном рочишту је донето решење о отварању стечајног
поступка.

31.12.2014.  Достављање захтева, извештаја и обавештења органима стечајног поступка
У извештајном периоду стечајни управник је достављао захтеве, извештаје и обавештења органима стечајног поступка и другим
државним органима.
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Прилози

28.02.2015.Датум:

ЖИТОСТИГ АД, ПОЖАРЕВАЦНазив стечајног дужника:

Број предмета: 4. Ст.8/2014

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:21.10.2014. 31.12.2014.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

"AS-BRAĆA STANKOVIĆ" DOO - BEGALJICA 960.000,0001/2014 27.12.2014.

"TELENOR" D.O.O. BEOGRAD 1.047.904,1303/2014 22.12.2014.

“VIP MOBILE” DOO BEOGRAD 1.397.205,5004/2014 31.12.2014.

Укупно: 3.405.109,63

Укупни приходи: 3.405.109,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:21.10.2014.за период од: 31.12.2014.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

ЈП Топлификација Пожаревац
484.707,80

POVRACAJ_PREDU
JMA-1508826

26.12.2014.

Укупно: 484.707,80

Накнада трошкова стечајног управника

"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge 30.000,0028/14 30.11.2014.

"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge 30.000,0030/14 31.12.2014.

Укупно: 60.000,00

544.707,80Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

СР "ПРИНТ" Пожаревац 1.630,00БИ 7181 28.10.2014.

СР "ПРИНТ" Пожаревац 678,00БИ 4828 10.11.2014.

СР "ПРИНТ" Пожаревац 1.260,00БИ 7781 21.11.2014.

СР "ПРИНТ" Пожаревац 1.630,00БИ 7845 23.11.2014.

СР "ПРИНТ" Пожаревац 1.260,00БИ 7946 28.11.2014.

Укупно: 6.458,00

Електрична енергија

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд 313,3316107747 31.10.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд 1.002,6916108568 31.10.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд 5.812,6816108762 31.10.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд 313,3416108895 31.10.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд 313,3416107839 31.10.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд 1.525,8316107989 31.10.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд 2.673,8316107268 31.10.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд 3.008,0616243204 30.11.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд 17.438,0416244211 30.11.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд 940,0316244202 30.11.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд 940,0316244696 30.11.2014.
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Електрична енергија

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд 4.577,4816241633 30.11.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд 8.021,5016242712 30.11.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд 940,0316243203 30.11.2014.

Укупно: 47.820,21

Комуналне услуге

 „TOPLIFIKACIJA“ JP POŽAREVAC 38.289,20OG2/1426 31.10.2014.

 „TOPLIFIKACIJA“ JP POŽAREVAC 1.925,79OG2/1427 31.10.2014.

PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC
3.382,62

35493-2082/11-
2014

30.11.2014.

PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC
3.382,62

38868-2082/12-
2014

31.12.2014.

 „TOPLIFIKACIJA“ JP POŽAREVAC 114.867,61OG2/2131 31.12.2014.

 „TOPLIFIKACIJA“ JP POŽAREVAC 5.777,37OG2/2132 31.12.2014.

“VODOVOD I KANALIZACIJA” JKP POŽAREVAC 2.077,001953-12 31.12.2014.

 „TOPLIFIKACIJA“ JP POŽAREVAC 114.867,61ОG2/1777 30.11.2014.

 „TOPLIFIKACIJA“ JP POŽAREVAC 5.777,37ОG2/1778 30.11.2014.

Укупно: 290.347,19

Пошта и телефон

JP „Pošta Srbije“ RJ Poštanskog saobraćaja" Požarevac" 27.600,0011-14 30.11.2014.

Укупно: 27.600,00

Текуће одржавање

"PIDRA" DOO Požarevac 2.400,001515/14 30.10.2014.

"PIDRA" DOO Požarevac 3.000,001516/14 30.10.2014.

"PIDRA" DOO Požarevac 3.684,001517/14 30.10.2014.

"PIDRA" DOO Požarevac 6.894,001518/14 30.10.2014.

"PIDRA" DOO Požarevac 4.663,201519/14 30.10.2014.

"PIDRA" DOO Požarevac 7.179,601603/14 03.11.2014.

"PIDRA" DOO Požarevac 3.217,201604/14 03.11.2014.

"PIDRA" DOO Požarevac 2.529,601611/14 05.11.2014.

Укупно: 33.567,60

Платни промет

"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD 561,382/14 29.12.2014.

Укупно: 561,38

Трошкови проф. обезбеђења имовине

DOO "ŠKOLICAJAC" Požarevac 35.880,007 31.10.2014.

DOO "ŠKOLICAJAC" Požarevac 242.880,008 30.11.2014.

DOO "ŠKOLICAJAC" Požarevac 63.756,0010 11.12.2014.

Укупно: 342.516,00

Бруто зараде по уговору о делу

Живановић Гојко 3.164,00ГЖ-1 31.10.2014.

Симић Јасна 3.164,00ЈС-1 31.10.2014.

Јевтић Звонко 3.164,00ЗЈ-1 31.10.2014.

Симић Јасна 37.975,00ЈС-2 30.11.2014.

Радуловић Миланка 31.645,00МР-1 30.11.2014.

Живановић Гојко 26.109,00ГЖ-2 30.11.2014.

Милошевић Славица 15.823,00СМ-1 30.11.2014.

Адамовић Бранка 15.823,00БА-1 30.11.2014.

Јевтић Звонко 7.912,00ЗЈ-2 30.11.2014.

Укупно: 144.779,00

Књиговодствене услуге

Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица 10.000,0008/147 30.11.2014.

Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица 10.000,0008/159 31.12.2014.

Укупно: 20.000,00
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Остали трошкови стечајне масе

SZR "KLJUČ" Požarevac 1.500,00502 21.10.2014.

НБС - Принудна наплата 900,00022309 31.10.2014.

Агенција за лиценцирање стечајних управника 4.000,00127904 22.11.2014.

Укупно: 6.400,00

920.049,38Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.464.757,18

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"Комерцијална банка" АД - Београд, 205-215430-12

21.10.2014. 0,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:21.10.2014.за период од: 31.12.2014.

Предујам за покретање стечаја

ЈП Топлификација Пожаревац 484.707,8026.12.2014.

Укупно: 484.707,80

484.707,80Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:21.10.2014.за период од: 31.12.2014.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

СР "ПРИНТ" Пожаревац 1.630,0029.12.2014.

СР "ПРИНТ" Пожаревац 678,0029.12.2014.

СР "ПРИНТ" Пожаревац 1.260,0029.12.2014.

СР "ПРИНТ" Пожаревац 1.630,0029.12.2014.

СР "ПРИНТ" Пожаревац 1.260,0029.12.2014.

Укупно: 6.458,00

Пошта и телефон

JP „Pošta Srbije“ RJ Poštanskog saobraćaja" Požarevac" 27.600,0029.12.2014.

Укупно: 27.600,00

Текуће одржавање

"PIDRA" DOO Požarevac 2.400,0029.12.2014.

"PIDRA" DOO Požarevac 3.000,0029.12.2014.

"PIDRA" DOO Požarevac 3.684,0029.12.2014.

"PIDRA" DOO Požarevac 6.894,0029.12.2014.

"PIDRA" DOO Požarevac 4.663,2029.12.2014.

"PIDRA" DOO Požarevac 7.179,6029.12.2014.

"PIDRA" DOO Požarevac 3.217,2029.12.2014.

"PIDRA" DOO Požarevac 2.529,6029.12.2014.

Укупно: 33.567,60

Платни промет

"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD 561,3829.12.2014.

Укупно: 561,38
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Трошкови проф. обезбеђења имовине

DOO "ŠKOLICAJAC" Požarevac 35.880,0029.12.2014.

DOO "ŠKOLICAJAC" Požarevac 242.880,0029.12.2014.

DOO "ŠKOLICAJAC" Požarevac 63.756,0029.12.2014.

Укупно: 342.516,00

Остали трошкови стечајне масе

SZR "KLJUČ" Požarevac 1.500,0029.12.2014.

НБС - Принудна наплата 900,0029.12.2014.

Агенција за лиценцирање стечајних управника 4.000,0029.12.2014.

Укупно: 6.400,00

417.102,98Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2014. 67.604,82
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