
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

6. Ст. 1/2016

28.07.2016.

Друштво за производњу и трговину БАЛКАН ЕКСПРЕС
ДОО, Марковац - у стечају

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић

Име и презиме стечајног судије: Верица Смиљанић

Број лиценце: 155-0337

07626444Матични број:

1) Banca Intesa ad, 160-451196-26Текући 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:12.05.2016. 30.06.2016.

 9.

Остала имовина

15.772.153,68

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

15.989.966,44Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

1.313,75

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

193.195,76

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

23.303,25

 8.

12.05.2016.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

У почетном стечајном билансу на дан 12.05.2016. године, садржана је имовина стечајног дужника евидентирана њеним пописом и
проценом стечајног управника, а чине је: готовина и готовински еквиваленти ( средства затечена на наменском рачуну боловања
стечајног дужника ), ликвидациона вредност датих аванса, ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника, као и
ликвидациона вредност некретнина, опреме и биолошких средстава, а све у укупном износу од 15.989.966,44 динара.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

15.989.966,44

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

0,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

15.772.153,68

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

23.303,25

1.313,75

Укупно

193.195,76

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене или
произведене имовине.

 8.

1.313,75Готовина 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

193.195,76

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

23.303,25

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

15.989.966,44

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

15.772.153,68

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника на основу преноса без накнаде или
излучних права.

12.273,9611.510,26

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

12.273,96

0,00

Лиценце и патенти

15.772.153,68

Укупно

23.303,25

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

15.987.888,99

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

192.432,06

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.

11.510,26

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине, те није дошло ни до умањења вредности имовине по основу продаје имовине
стечајног дужника, већ се вредност имовине увећала у секцији потраживања услед наплате потраживања стечајног дужника из периода
пре отварања стечаја у износу већем од ЕФИ-јем предвиђеног износа наплате потраживања.

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

78.554,70

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

12.273,96

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,00137.418,96

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

78.554,70

46.590,30

78.554,70

0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног
поступка, прилив средстава са депозита Привредног суда у Пожаревцу за која стечајни управник нема сазнања о пореклу, као и прилив
по основу повраћаја преосталог износа предујмљених средстава са депозита Привредног суда у Пожаревцу, положен од подносиоца
предлога за покретање стечајног поступка Креди Агрикол банка.

3Друштво за производњу и трговину БАЛКАН ЕКСПРЕС ДОО, Марковац - у стечају - Извештај за  мај - јун 2016.



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

0,00 100.000,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 100.000,000,00

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

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 0,00 100.000,00 100.000,00

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 4.000,001. Канцеларијски материјал 4.000,00 4.000,000,00

0,00 0,002. Електрична енергија 10.000,00 0,000,00

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

0,00 3.000,004. Гориво и мазиво 3.000,00 3.000,000,00

0,00 5.500,005. Пошта и телефон 5.500,00 5.500,000,00

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

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

0,00 495,008. Платни промет 1.000,00 0,00495,00

0,00 9.072,009. Премија осигурања 10.000,00 9.072,000,00

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 4.500,0013. Дневнице и путни трошкови 4.500,00 4.500,000,00

0,00 0,0014. Бруто зараде по уговору o раду 0,00 0,000,00

0,00 33.147,1115. Бруто зараде по уговору о делу 35.500,00 33.147,110,00

0,00 6.000,0016. Књиговодствене услуге 6.000,00 6.000,000,00

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 1.775,0019. Административне таксе 1.775,00 1.775,000,00

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 3.200,0024. Остали трошкови стечајне масе 3.200,00 3.200,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 495,000,00 84.475,00 70.689,11 70.194,11

У извештајном периоду стварно су настали трошкови повраћаја предујма подносиоцу предлога за покретање претходног стечајног
поступка, као и трошкови неопходни за вођење стечајног поступка ( канцеларијски материјал, трошкови горива и путни трошкови
стечајног управника, трошкови телефона и птт услуге, трошкови платног промета, премија годишњег осигурања имовине стечајног
дужника, накнаде члановима пописне комисије, накнада лицу ангажованом за вођење стечаја у ЕРС-у, накнада књиговодственој
агенцији, такса за оверу ОП обрасца, такса РГЗ-у за лист непокретности, као и трошак израде новог печата и штамбиља ).

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

0,00

9.

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.

0,003.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)

0,00

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

0,00

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00

Коментар

Како је стечајни поступак отворен Решењем Привредног суда у Пожаревцу дана 11.05.2016. године, а уважавајући чињеницу да је
термин одржавања испитног рочишта 28.09.2016. године, као и да рок за пријаве потраживања поверилаца још увек тече, стечајни
управник се у извештајном периоду није изјашњавао на пристигле пријаве потраживања поверилаца, те још увек не постоје утврђена
потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

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

1.313,75 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

12.05.2016.

 5.

495,00

 4.

138.237,71

 2. 137.418,96

 6.

Укупан одлив

Коментар

На почетку извештајног периода односно на дан отварања стечајног поступка затечена су средства на наменском рачуну боловања
стечајног дужника у износу од 1.313,75 динара, те су иста пренесена на нов рачун стечајног дужника.

Укупан прилив остварен у извештајном периоду односи се на уплату преосталог неискоришћеног износа предујмљених средстава (
125.145,00 динара ), као и наплату потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка ( 12.273,96 динара ).

Укупан одлив средстава у извештајном периоду ( 495,00 динара ) односи се на провизију и накнаду за вођење рачуна псоловне банке
стечајног дужника..

0,00

Крајње стање у благајни

0,0012.05.16.

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

Коментар

Стечајни дужник нема благајну па је стање на почетку и на крају извештајног периода нула.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Ивана Игњатовић1. 0,00

Милица Палић2. 0,00

Агенција Сташа плус ПР Милица Палић3. 0,00

Јовица Цветковић4. 0,00

0,00Укупно

За потребе пописа имовине стечајног дужника и формирања пописне комисије стечајни управник је уз сагласност суда ангажовао три
лица по уговорима о делу за обављање наведеног посла.

За потребе вођења стечајног поступка, стечајни управник је по добијеној сагласности стечајног судије, ангажовао лице за вођење стечаја
у ЕРС-у , као и књиговодствену агенцију за вођење пословних књига стечајног дужника.

У извештајном периоду нису исплаћене накнаде по уговорима наведеним лицима.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

23.303,25

Депозит за продају имовине и/или закуп

192.432,06

15.772.153,68

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

16.126.126,70

Лиценце и патенти

0,00

138.237,71

 8.

30.06.2016.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода на дан 30.06.2016. године, садржана је имовина стечајног дужника евидентирана
њеним пописом и проценом стечајног управника, а чине је: готовина и готовински еквиваленти ( средства затечена на наменском
рачуну боловања стечајног дужника и средства остварена наплатом потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја ),
ликвидациона вредност датих аванса, ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника, као и ликвидациона вредност
некретнина, опреме и биолошких средстава, а све у укупном износу од 16.126.126,70 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
* дневни изводи за извештајни период
* евиденција извода по врстама прилива и одлива
* спецификација излазних и улазних фактура
* извештај повереника о оствареним активностима
* извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника
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Списак остварених активности у извештајном периоду

31.05.2016.  7 - Обавештење суда о уласку у посед
Дана 31.05.2016. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу Обавештење о уласку у посед стечајног дужника.

31.05.2016.  8 - Предлог суду - пописна комисија
Дана 31.05.2016. године, стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу предлог за ангажовање лица по уговору о делу
за обављање послова пописа имовине стечајног дужника.

23.05.2016.  1 - Пријем решења о покретању стечајног поступка
Дана 23.05.2016. године стечајни управник је од Привредног суда у Пожаревцу примио Решење о отварању стечајног поступка над
стечајним дужником.

23.05.2016.  Прикупљање информација - екстерни извори
Стечајни управник је прикупио одређене информације о стечајном дужнику из екстерних извора ( Агенција за привредне регистре -
финансијски извештаји стечајног за последње 3 године, број запослених, губици у пословању,
чланови друштва; Народна банка Србије - текући рачуни - да ли су исти у блокади или су укључени у платни промет; Јавни увид у
катастар непокретности, и др ).

27.05.2016.  5 - Улазак у посед
Дана 27.05.2016. године у просторијама стечајног дужника у Марковцу у улици 29. новембра бр. 4, стечајни управник је ушао у посед
стечајног дужника и о томе сачинио Записник.

27.05.2016.  Преузимање печата и штамбиља
Дана 27.05.2016. године је преузео један округли печат стечајног дужника, а што је констатовано у Записнику о
уласку у посед.

27.05.2016.  Попис и примопредаја благајне
Према изјави Биљане Насковић - лица које је извршило примопредају приликом уласка у посед стечајног дужника, стечајни дужник
нема благајну.

27.05.2016.  Закључивање књига
Према изјави Биљане Насковић - лица које је извршило примопредају приликом уласка стечајног управника у посед стечајног дужника,
стечајни дужник није водио деловодну књигу, као ни књиге улазних и излазних фактура, те да се сва припадајућа документација налази
у регистраторима.

02.06.2016.  12 - Усмеравање поште
Дана 02.06.2016. године стечајни управник је доставио Пошти у Марковцу Обавештење о отварању стечајног поступка и именовању
стечајног управника, као и обавештење да се сва пошта насловљена на стечајног дужника преусмерава на адресу стечајног управника.

27.05.2016.  Преузимање документације
Дана 27.05.2016. године, приликом уласка у посед стечајног дужника, стечајни управник је преузео следећу документацију: билансе
стања и билансе успеха за 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015. годину; закључни лист и картице аналитичких конта за 2015. годину; Решење из
АПР-а; ПИБ; пописне листе покретне и непокретне имовине; списак потраживања; списак обавеза.

02.06.2016.  10 - Обавештење банке и затварање старог рачуна
Дана 02.06.2016. године стечајни управник је отворио нов рачун стечајног дужника у Интеза банци, те је доставио обавештење банкама
( Credit Agricole banka Srbija, Војвођанска банка и Поштанска штедионица ) о отварању стечајног поступка, захтев за затварање рачуна
стечајног дужника те пренос затечених средстава на нов рачун стечајног дужника.

25.05.2016.  3 - Промена података у Агенцији за привредне регистре (АПР)
Дана 25.05.2016. године Агенција за привредне регистре је по службеној дужности донела Решење којим се у регистру привредних
субјеката стечајном дужнику у пословном имену додаје " - у стечају ", бришу се законски заступник и остали заступници, а уписује се
стечајни управник. Истог дана стечајни управник је преузео Решење из АПР-а.

27.05.2016.  4 - Обавештење АЛСУ
Дана 27.05.2016. године стечајни управник је доставио Решење о отварању стечајног поступка Агенцији за лиценцирање стечајних
управника.

27.05.2016.  6 - Одлука о образовању пописне комисије
Дана 27.05.2016. године стечајни управник је донео одлуку о формирању једне комисије за потребе обављања пописа имовине,
потраживања и обавеза стечајног дужника.

26.05.2016.  12 - 18 - Обавештење о отварању стечаја
Дана 26.05.2016. године стечајни управник је доставио Обавештење о отварању стечајног поступка Пореској управи, Заводу за
статистику, Полицијској станици у Великој Плани, Телеком Србија ад, Електроморави у Великој Плани са захтевом за очитавање бројила
на локацији у Марковцу, ЈКП Милош Митровић ).

26.05.2016.  Израда новог печата и штамбиља
Дана 26.05.2016. године стечајни управник је израдио нов печат и нов штамбиљ стечајног дужника са додатком у имену " у стечају".
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02.06.2016.  19 - 31 - Осигурање имовине
Стечајни управник је дана 02.06.2016. године упутио Захтев за достављање понуде за осигурање непокретне имовине стечајног дужника
од пожара и неких других опасности осигуравајућим друштвима ( Миленијум, Uniqa, Wiener stadtische ). Након добијене три понуде,
најповољнија је понуда Миленијум осигурања, и то за једнократно плаћање укупне годишње премије – 9.072,00 динара. Дана
10.06.2016. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу предлог за закључивање Уговора са најповољнијим
осигурањем.

31.05.2016.  Ангажовање лица - пописна комисија
У периоду од 30.05-31.05.2016. године стечајни управник је ангажовао три лица по уговору о делу ( пописна комсија ) за потребе
потпуног и свеобухватног пописа имовине стечајног дужника, укључујући и листу дужника и поверилаца.

03.06.2016.  20 - Предлог плана трошкова за месец мај 2016. године
Дана 03.06.2016. године стечајни управник је доставиоПривредном суду у Пожаревцу предлог плана трошкова стечајног поступка и
обавезе стечајне масе за месец мај 2016. године.

02.06.2016.  21 - Обавештење поверилаца
Дана 02.06.2016. године стечајни управник је доставио свим познатим повериоцима Обавештење о отварању поступка стечаја и
именовању стечајног управника.

03.06.2016.  23 - Обавештење дужницима
Дана 03.06.2016. године стечајни управник је доставио свим познатим дужницима Обавештење о отварању поступка стечаја и
именовању стечајног управника, обавештење о стању дуга у књиговодственој документацији, као и позив да измире свој дуг на нов
рачун стечајног дужника.

03.06.2016.  24 - Обавештење трећем лицу које држи имовину стечајног дужника
Дана 03.06.2016. године стечајни управник је доставио трећем лицу које држи имовину ( опрему ) стечајног дужника - Експлозиви
Рудекс доо Београд, обавештење о отварању стечаја са захтевом да му омогуће да потпише предметну имовину.

03.06.2016.  25 - Ангажовање лица - ерс
Дана 03.06.2016. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу предлог за ангажовање лица предлог за
ангажовање лица за спровођење неопходних радњи везано за припрему документације за ЕФИ, уношење података и пријава
потраживања поверилаца у ЕРС, продају имовине стечајног дужника, и сл.

03.06.2016.  26 - Ангажовање књиговође
Дана 03.06.2016. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревц предлог за ангажовање књиговодствене агенције
за вођење пословних књига стечајног дужника.

03.06.2016.  27 - Обавештење судовима
Дана 03.06.2016. године стечајни управник је доставио Обавештење о отварању стечајног поступка и именовању стечајног управника
Основном суду у Великој Плани и Привредном суду у Пожаревцу

06.06.2016.  28 - Решење РГЗ СКН Велика Плана - промена имана Марковац
Дана 06.06.2016. године стечајни управник је примио Решење РГЗ СКН Велика Плана о промени забележбе ( имена ) стечајног дужника
на објектима у Марковцу.

09.06.2016.  30 - Решење суда - пописна комисија
Дана 09.06.2016. године стечајни судија Привредног суда у Пожаревцу је донео решење којим се даје сагласност стечајном управнику за
ангажовање лица за обављање пописа имовине стечајног дужника.

13.06.2016.  33 - ПИБ
Дана 13.06.2016. године стечајном упранику је достављена потврда о регистрацији ПИБ-а.

13.06.2016.  35 - Захтев РГЗ за доставу документације - кп.бр. 5111/3
Увидом у пословну документацију стечајног дужника утврђено је да је стечајни дужник Пресудом Привредног суда у Пожаревцу број П-
303/2013 од 15.10.2013. године ималац права својине са делом поседа 1/1, на објекту Помоћна зграда број 1, површине у габариту 443
м2, изграђеној на кп. бр. 5111/3 КО уписане у Лист непокретности број 2905 Марковац.  Увидом у Јавни увид катастра непокретности, на
предметној имовини уписан је као ималац права својине Илић Мирослав. Стечајни управник се дана 13.06.2016. године обратио РГЗ
СКН Велика Плана са захтевом за достављање документације која је служила као основ уписа физичког лица Илић Мирослава као
имаоца права на предметним непокретностима.

18.06.2016.  40 - Извештај РГЗ СКН кп. бр. 5111/3
Дана 18.06.2016. године стечајном управнику је на поднети захтев, достављен извештај за парцелу кп.бр. 5111/3 КО Марковац, да је
предметни објекат ( 443 м2 ), као и цела припадајућа парцела површине 21,10 ари, те додатни објекат површине 134 м2 стојећи на истој
парцели, стечајни дужник отуђио током трајања претходног стечајног поступка, тако што је дана 20.04.2016. године сачинио судско
поравнање пред Основним судом у Великој Плани којим је целокупну наведену имовину пренео на Илић Мирослава из Лесковца,
улица Живка Коцића бр. 9, а по основу дуга по уговорима о зајму од 03.03.2015. године.

17.06.2016.  36 - 37 - Допис Експлозиви Рудекс доо
Дана 16.06.2016. године представница Експлозиви Рудекс доо Бојана Јоргановић ( треће лице које држи имовину стечајног дужника )
доставила је мејлом стечајном упранику обавештење о стању опреме која је власништво стечајног дужника, а налази се делом у
Београду у малопродајном објекту у Браничевској улици, а делом је измештена у село Јасика код Крушевца. Дана 17.06 и 18.06.2016.
године Бојана Јоргановић је стечајном управнику доставила и фотографије предметне имовине.
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17.06.2016.  42 - ЕФИ
Дана 17.06.2016. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу почетни стечајни биланс са извештајем о
економско финансијском положају стечајног дужника, а за потребе одржавања првог поверилачког рочишта заказаног за 23.06.2016.
године. Стечајни управник је такође доставио и листу потраживања поверилаца за потребе гласања о банкроту као и листу
потраживања поверилаца за потребе избора чланова одбора поверилаца као и председника скупштине поверилаца.

22.06.2016.  43 - Потраживања поверилаца - повезана лица
Дана 22.06.2016. године на првом поверилачком рочишту стечајни упраник је доставио суду и свим присутним повериоцима Преглед
потраживања поверилаца која су лица повезана са стечајним дужником у смислу члана 125 Закона о стечају.

22.06.2016.  44 - Прво поверилачко рочиште
На првом поверилачком рочишту одржаном дана 22.06.2016. године, формиран је Одбор поверилаца који чине представници
поверилаца Credit Agricole BankaSrbija и Кланица Ореовица доо као и поверилац Веселиновић Горан. За председника скупштине
поверилаца изабран је Ускоковић Радован.

22.06.2016.  45/1 - План трошкова 06/2016
Дана 22.06.2016. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Пожаревцу предлог плана трошкова за месец јун 2016.
године.

24.06.2016.  47 - Адресе чланова Одбора поверилаца
Стечајни управник је дана 24.06.2016. године доставио Привредном суду у Пожаревцу адресе и контакт телефоне чланова Одбора
поверилаца и Председника скупштине поверилаца.

28.06.2016.  50 - Решење РГЗ СКН - промена имена В. Плана
Дана 28.06.2016. године стечајни управник је примио Решење РГЗ СКН Велика Плана о промени забележбе ( имена ) стечајног дужника
на објекту Великој Плани. Како је у кататстру непокретности на објекту Мензе у Великој Плани упис својине " друштвена " а исту је
стечајни дужник купио у извршном судском поступку, истог дана стечајни управник је упутио захтев за исправку грешке те упис права
својине " приватна" .

28.06.2016.  51 - Решење суда - ангажовање лица
Дана 28.06.2016. године стечајни судија Привредног суда у Пожаревцу је донео решење којим се одобрава ангажовање  лица по
уговору о делу за обављање послова дневног вођења стечаја у ЕРС-у, унос у фазу припреме пријављених потраживања у ЕРС, припрема
продаје имовине, деоба и осталих послова ажурирања и архивирања псоловне документације стечајног дужника.

28.06.2016.  53 - Решење суда - књиговођа
Дана 28.06.2016. године стечајни судија привредног суда у Пожаревцу је донео решење којим се одобрава ангажовање књиговодствене
агенције за вођење пословних књига стечајног дужника.

28.06.2016.  52 - Уговор о делу ЕРС
Дана 28.06.2016. године стечајни управник је закључио уговор о делу са ангажованим лицем за обављање послова дневног вођења
стечаја у ЕРС-у, унос у фазу припреме пријављених потраживања у ЕРС, припрема продаје имовине, деоба и осталих послова
ажурирања и архивирања псоловне документације стечајног дужника .

28.06.2016.  54 - Уговор књиговођа
Дана 28.06.2016. године стечајни управник је закључио уговор у пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом Сташа
плус из Смедеревске Паланке.

28.06.2016.  55 - 56 - Осигурање - Миленијум
Дна 28.06.2016. године стечајни судија је одобрио својим решђењем осигурање имовине стечајног дужника код друштва Миленијум
осигурање. Дана 01.07.2016. године стечајни управник је закључио полису осигурања на годину дана.
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Прилози

28.07.2016.Датум:

Друштво за производњу и трговину БАЛКАН ЕКСПРЕС ДОО,
Марковац - у стечају

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 6. Ст. 1/2016

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:12.05.2016. 30.06.2016.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

Привредни суд Пожаревац
78.554,70

Средства на
депозиту суда

10.06.2016.

Укупно: 78.554,70

Укупни приходи: 78.554,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:12.05.2016.за период од: 30.06.2016.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

Кредит Агрикол Банка АД
100.000,00

POVRACAJ_PREDU
JMA-2112224

10.06.2016.

Укупно: 100.000,00

100.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Солидност биро ПР Павловић Мирослав
2.000,00

канц. материјал
05/2016

31.05.2016.

Солидност биро ПР Павловић Мирослав
2.000,00

канц. материјал
06/2016

30.06.2016.

Укупно: 4.000,00

Гориво и мазиво

Мијушковић Жељко 3.000,00гориво 06/2016 30.06.2016.

Укупно: 3.000,00

Пошта и телефон

Мијушковић Жељко 2.500,00птт-тел 05/2016 31.05.2016.

Мијушковић Жељко 3.000,00птт-тел 06/2016 10.06.2016.

Укупно: 5.500,00

Платни промет

Банка Интеза ад 495,0030 06 2016 30.06.2016.

Укупно: 495,00

Премија осигурања

Миленијум осигурање
9.072,00

Осигурање
имовине

30.06.2016.

Укупно: 9.072,00
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Дневнице и путни трошкови

Мијушковић Жељко
4.500,00

дневнице
05/2016

31.05.2016.

Укупно: 4.500,00

Бруто зараде по уговору о делу

Игњатовић Ивана 18.195,00ЕРС 06/2016 30.06.2016.

Палић Милица
4.984,04

пописна
комисија 01

31.05.2016.

Игњатовић Ивана
4.984,04

пописна
комисија 02

31.05.2016.

Цветковић Јовица
4.984,03

пописна
комисија 03

31.05.2016.

Укупно: 33.147,11

Књиговодствене услуге

Сташа плус
6.000,00

књиговођа
06/2016

30.06.2016.

Укупно: 6.000,00

Административне таксе

Мијушковић Жељко 275,00ОП образац 23.05.2016.

Мијушковић Жељко 1.500,00РГЗ кп. бр. 5111/3 14.06.2016.

Укупно: 1.775,00

Остали трошкови стечајне масе

Мијушковић Жељко 3.200,00Печат и штамбиљ 25.05.2016.

Укупно: 3.200,00

70.689,11Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 170.689,11

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa ad, 160-451196-26

12.05.2016. 1.313,75Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:12.05.2016.за период од: 30.06.2016.

Наплата потраживања

УР МС Шашавац 8.272,0015.06.2016.

ТР Л&А Маркет 3.441,6016.06.2016.

СТР Гвожђар 560,3617.06.2016.

Укупно: 12.273,96

Потраживања (у извештајном периоду)

Привредни суд Пожаревац 78.554,7010.06.2016.

Укупно: 78.554,70

Предујам за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја 46.590,3010.06.2016.

Укупно: 46.590,30

137.418,96Укупни приливи:
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Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:12.05.2016.за период од: 30.06.2016.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Банка Интеза ад 495,0030.06.2016.

Укупно: 495,00

495,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2016. 138.237,71
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