
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1.Ст.9/2017

29.11.2017.

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПРОКУПЉЕ, ПРОКУПЉЕ - У
СТЕЧАЈУ

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петровић

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Број лиценце: 155-1045

07107277Матични број:

1) Eurobank A.D. - Beograd, 250-3090000095070-43Текући рачуни стечајног дужника:

2) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700039683-68

3) Eurobank A.D. - Beograd, 250-3090000145030-28

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:01.07.2017. 30.09.2017.

 9.

Остала имовина

18.974.860,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

19.494.998,54Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

293.828,54

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

32.460,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.07.2017.

 10.

0,00

193.850,00

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

1а

Коментар

Табела 1.а је идентична са стечајним билансом на дан 30.06.2017. године. (Табела 5. у прошлом извештајном периоду).
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

19.494.998,54

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

193.850,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

18.974.860,00

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

293.828,54

Укупно

32.460,00

Коментар

Без промене вредности имовине у извештајном периоду.

 8.

293.828,54Готовина 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

32.460,00

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

193.850,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

19.494.998,54

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

18.974.860,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Без промене вредности имовине у извештајном периоду.

20.160,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 193.850,00

0,00

20.160,00

0,00

Лиценце и патенти

18.974.860,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

19.181.010,00

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

12.300,00

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

0,00

0,00

 4.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 1.

 6.

Остала имовина

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене

0,00

 7. 0,00 0,00

 5.

0,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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Коментар

Без промене вредности имовине у извештајном периоду.

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

33.085,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

20.160,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

7.430,00

0,00

7.430,00

2а

0,0091.002,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

33.085,00

45.187,00

25.655,00

0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду састаје се од:
04. Наплате потраживања од дужника Ветеринарског специјалистичког института Ниш.
Потраживање је настало у периоду након отварања стечајног поступка (ИзРн-02 од 18.05.2017. године).
11. Наплате потраживања насталих у извештајном периоду у укупном износу од 33.085,00 динара.
Део ових потраживања - од дужника Ветеринарског специјалистичког инсттитута Ниш је наплаћен (ИзРн-17 од 01.07.2017. године), док
преостали износ за услуге Окружном затвору Прокупље, Кланици Месопромет Васић и Предузећу Лазар Блаце није наплаћен.
13. Средстава предујма за покретање стечајног поступка која су пренета са депозитног рачуна Привредног суда у Нишу на текући рачун
стечајног дужника. Средства су пренета по захтеву стечајног управника, али су истовремено грешком пренета и средстава која су
уплаћена од стране предлагача плана реорганизације за потребе оглашавања у јавним гласилима предложеног плана реорганизације.
Због тога је стечајни дужник касније вршио плаћање трошкова оглашавања плана реорганизације.

3ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПРОКУПЉЕ, ПРОКУПЉЕ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за  јул -
септембар 2017.



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 45.187,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 45.187,000,00

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

75.000,00 75.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 75.000,00 75.000,0075.000,00

0,00 0,00
4.

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

58.089,86 43.947,005. Накнада трошкова стечајног управника 43.947,00 102.036,860,00

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 75.000,00133.089,86 118.947,00 164.134,00 222.223,86

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 5.586,001. Канцеларијски материјал 5.586,00 5.586,000,00

8.517,73 12.544,032. Електрична енергија 12.544,03 21.061,760,00

17.241,62 25.862,433. Комуналне услуге 25.862,43 43.104,050,00

0,00 2.500,004. Гориво и мазиво 2.500,00 1.500,001.000,00

11.464,40 6.871,145. Пошта и телефон 6.871,14 18.335,540,00

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

2.790,00 0,007. Текуће одржавање 0,00 2.790,000,00

0,00 2.233,808. Платни промет 2.233,80 0,002.233,80

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

40.933,00 107.748,0014. Бруто зараде по уговору o раду 107.748,00 49.078,0099.603,00

24.512,67 15.012,6615. Бруто зараде по уговору о делу 15.012,66 15.012,6624.512,67

9.600,00 12.400,0016. Књиговодствене услуге 12.400,00 12.400,009.600,00

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 3.520,0019. Административне таксе 3.520,00 0,003.520,00

64.772,00 1,0020. ПДВ 1,00 0,0064.773,00

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

0,00 29.228,0022. Трошкови оглашавања 29.228,00 0,0029.228,00

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 234.470,47179.831,42 223.507,06 223.507,06 168.868,01

Трошкови за 07 и 08-2017. су одобрени Решењем ПС Ниш од 20.10.2017. године, a за 09-2017. Решењем ПС Ниш од 28.11.2017. и то:
1. за 07-2017. у износу од 106.593,12 динара и то: за трошкове СП - 41.805,00 динара, за обавезе стечајне масе - 64.788,12 динара;
2. за 08-2017. у износу од 139.110,91 динара и то: за трошкове СП - 41.107.00 динара, за обавезе стечајне масе - 98.003,91 динара;
3. за 09-2017. у износу од   96.750,03 динара и то: за трошкове СП - 36.035,00 динара, за обавезе стечајне масе - 60.715,03 динара;
Стварно настали трошкови не превазилазе лимит одобрених ни у једној категорији, осим обавеза повраћаја предујма, јер је обавеза
уписана аутоматски, на основу преноса из судског депозита на текући рачун стечајног дужника - износ од 45.187,00 динара.
Трошкови оглашавања односе се на оглас одржавања одложеног рочишта за разматрање плана реорганизације и гласање о истом.
Трошкови стечајног поступка исплаћени су делимично, док су обавезе стечајне масе исплаћене у износу већим од насталих трошкова у
извештајном периоду. Ипак у наредни период преносе се укупне обавезе веће од оних са почетка извештајног периода.

Коментар
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Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

370.000,00

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

6.354.989,29

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

9.064.360,93

9.

0,00

0,00

0,00

9.064.360,93

2.208.980,54

0,00

6.354.989,29

5.

0,00

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

130.391,103.

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

130.391,10

Укупно без депозита

2.208.980,54

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

0,00

370.000,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00

Коментар

Дана 05.09.2017. одржано је рочиште за испитивање пријава потраживања - укупно 21 пријава за 19 поверилаца. Подаци уписани у
Табелу 2в представљају резултат испитивања свих пријава који је садржан у Закључку о утврђеним и Закључку о оспореним
потраживањима поверилаца.
До краја извештајног периода тужби по оспореним потраживањима поверилаца није било. Такође није било исплата по овом основу.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2017.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

292.777,54 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2017.

 5.

308.470,47

 4.

75.309,07

 2. 91.002,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на рачунима стечајног дужника једнако је збиру почетног стања на платном изводу ОТП банке бр. 16 од 01.07.2017.
године – 227.722,54 динара и крајњег стања на платном изводу Еуробанке бр. 2 од 03.05.2017. године - 65.055,00 динара;
2. Укупан прилив од 91.002,00 динара аналитички је објашњен у Коментару уз Табелу 2а.
3. Укупан одлив у извештајном периоду у укупном износу од 308.470,47 динара састоји се од:
- 75.000,00 динара – за исплату трошкова стечајног поступка – прелиминарне награде стечајног управника;
- 233.470,47 – за исплату дела обавеза стечајне масе: зарада по уговору о раду и уговора о делу, ПДВ-а, трошкова оглашавања за
одложено рочиште за разматрање коригованог и допуњеног Плана реорганизације и друго.
6. Крајње стање на на рачунима стечајног дужника једнако је збиру крајњег стања на платном изводу ОТП банке бр. 29 од 29.09.2017.
године – 10.254,07 динара и крајњег стања на платном изводу Еуробанке бр. 2 од 03.05.2017. године - 65.055,00 динара;

1.000,00

Крајње стање у благајни

1.051,0001.07.17.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 51,0030.09.2017.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

1. Почетно стање новчаних средстава у благајни идентично је са крајњим стањем на дан 30.06.2017. године - 1.051,00 динара;
2. Прилива средстава, као ни трансфера са рачуна у благајну, у извештајном периоду није било;
3. Једини одлив средстава из благајне у износу од 1.000,00 динара је исплата готовинског рачуна из овог извештајног периода;
4. Крајње стање средстава у благајни износи 51,00 динара.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Зоран Динић1. 2.192,00

Градимир Јовановић2. 97.411,00

Владица Ђорђевић3. 3.164,56

Саша Јаначковић4. 3.164,56

Иван Пејовић5. 3.164,56

Слободанка Јовановић6. 15.018,99

124.115,67Укупно

1. Зорану Динићу исплаћен је нето износ зарада по уговору о раду за 03-2017. (2 радна дана);
2. Градимиру Јовановићу исплаћени су нето износи зарада по уговору о раду за 03-2017. (2 радна дана), за 06-2017., 07-2017. и 08-2017.
(пун износ) и доприноси за 06-2017. и 07-2017.;
1 + 2 Подаци су уредно уписани у Табелу 2б Категорија 14 - збир 99.603,00 динара;

3. Владици Ђорђевићу исплаћен је бруто износ за зараде по уговору о делу за рад на попису имовине стечајног дужника у 04/2017.;
4. Саши Јаначковићу исплаћен је бруто износ за зараде по уговору о делу за рад на попису имовине стечајног дужника у 04/2017.;
5. Ивану Пејовићу исплаћен је бруто износ за зараде по уговору о делу за рад на попису имовине стечајног дужника у 04/2017.;
6. Слободанки Јовановић исплаћен је бруто износ за зараде по уговору о делу за рад на спровођењу стечаја за месеце 04, 05 и 06-2017.
3 + 4 + 5 + 6 Подаци су уредно уписани у Табелу 2б Категорија 15 - збир 24.512,67 динара;

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

19.730,00

18.974.860,00

193.850,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

19.263.800,07

Лиценце и патенти

0,00

75.360,07

 8.

30.09.2017.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

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

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

03.07.2017.  Позив за склапање уговора или ослобађање објекта од лица и ствари
Николи Ивановићу из села Поточић, предато је на руке (после неуспелог достављања поштом) обавештење да склопи уговор о закупу
или у супротном ослободи објекат од лица и ствари, који исти држи без регулисаног правног основа - објекат Ветринарска станица
,,Мала Плана“ у селу Поточић и плаца на коме се исти налази.

17.07.2017.  Захтев за провођење промена у Катастру непокретности
Катастру непокретности поднет је захтев за провођење промена на имовини стечајног дужника јер имовина није правилно укњижена.
Захтева се промена врсте права и облика својине на помоћној згради (гаража са оставом и котларницом) управе у Прокупљу и
претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту у граду Прокупљу и селу Поточић, а такође упис имовине на
Ветеринарску станицу Прокупље – у стечају. Стечајни дужник није вршио промене у јавном регистру тако да су подаци стари још из
времена пре приватизације Јавне ветеринарске станице Прокупље.

17.07.2017.  Решење ПС Ниш о рочишту за разматрање Плана реорганизације
Већински власник стечајног дужника, Малиша Радосављевић, доставио је дана 23.06.2017. године, у законском року (стечај је отворен
29.03.2017. године) План реорганизације стечајног дужника. Рочиште за разматрање плана и гласање од стране поверилаца одређено
је Решењем ПС Ниш Ст.бр. 9/2017. од 17.07.2017. за 10.08.2017. године.

22.07.2017.  План реорганизације предат стечајном управнику од стране стечајног судије
Стечајни судија је предао план реорганизације на руке стечајном управнику са захтевом да се изјасни о тачности и истинитости података
датих у плану.

26.07.2017.  Захтев стечајног управника за пренос депозита на рачун стечајног дужника
Стечајни управник поднео је Привредном суду у Нишу захтев за пренос средстава уплаћених на име предујма трошкова стечајног
поступка са депозитног рачуна суда на текући рачун стечајног дужника.

27.07.2017.  Пренос новчаних средстава на рачун стечајног дужника
Средства предујма за покретање стечајног поступка пренета су са депозитног рачуна Привредног суда у Нишу на текући рачун стечајног
дужника по захтеву стечајног управника. Грешком су пренета и средстава која су уплаћена од стране предлагача плана реорганизације
за потребе оглашавања у јавним гласилима предложеног плана реорганизације. Због тога је стечајни дужник касније вршио плаћање
трошкова оглашавања плана реорганизације.

27.07.2017.  Решење ПС Ниш о одобрењу ангажовања сарадника
Стечајни судија ПС Ниш донео је решење по захтеву стечајног управника којим се одобрва ангажовање сарадника за рад на спровођењу
стечаја за период од 01.04.2017. до 31.08.2017. године.

27.07.2017.  Решење ПС Ниш о одобрењу ангажовања Књиговодствена агенције
Стечајни судија ПС Ниш донео је решење по захтеву стечајног управника којим се одобрва ангажовање Књиговодствене агенције ЛИД
КО из Ниша за вођење рачуноводствених послова стечајног дужника за период од 01.04.2017. до 31.08.2017. године.

31.07.2017.  Решење ПС Ниш о одређивању прелиминарне награде стечајног управника
Стечајни судија ПС Ниш донео је решење по предлогу стечајног управника којим се одређује прелиминарна висина награде стечајног
управника за период од  01.04.2017. до 31.08.2017. године.

02.08.2017.  Примедбе на План реорганизације од стране ЈП ЕПС Србија
Стечајни поверилац ЈП Електропривреда Србије поднео је Привредном суду Ниш примедбе на План реорганизације стечајног дужника.

07.08.2017.  Молба предлагача Плана реорганизације за одлагање рочишта
Већински власник стечајног дужника, Малиша Радосављевић, поднео је Привредном суду у Нишу предлог да се рочиште за разматрање
Плана реорганизације одложи.
Као разлог за предлог навео је да је План могуће дорадитити и допунити што би био адекватан одговор на достављене примедбе на
план.

08.08.2017.  Примедбе на План реорганизације од стране Зечевић Велимира
Адв. Велимир Зечевић у име  стечајних  поверилаца  поднео је Привредном суду Ниш примедбе на План реорганизације.
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08.08.2017.  Примедбе на План реорганизације од стране стечајног управника
Стечајни управник поднео је Привредном суду Ниш примедбе на План реорганизације. Истакао је да план не испуњава законске услове
ни по форми, а ни по садржини. Класе поверилаца нису формиране у  складу са законом, предложене мере реорганизације су нереалне
и сва имовина стечајног дужника није евидентирана на правилан начин.

10.08.2017.  Одлагање рочишта за разматрање Плана реорганизације
Рочиште за разматрање Плана реорганизације које је заказано за 10.08.2017. године одложено је по молби предлагача плана Малише
Радосављевића, како би се допунама односно корекцијама у плану одговорило на бројне примедбе поверилаца које су достављене на
план од 23.06.2017. године. Нов термин рочишта одређен је за 27.09.2017. године.

15.08.2017.  Оглас о одржавању рочишта објављен у Службеном гласнику
У Службеном гласнику РС објављен је оглас о одржавању рочишта за разматрање Плана реорганизације стечајног дужника које је
заказано за 27.09.2017. године. Плаћање оглашавања је извршено са рачуна стечајног дужника из разлога раније поменутих.

21.08.2017.  Оглас о одржавању рочишта објављен у листу Политика
У листу Политика објављен је оглас о одржавању рочишта за разматрање Плана реорганизације стечајног дужника које је заказано за
27.09.2017. године. Плаћање оглашавања је извршено са рачуна стечајног дужника из разлога раније поменутих.

21.08.2017.  Оглас о одржавању рочишта објављен у листу Данас
У листу Данас објављен је оглас о одржавању рочишта за разматрање Плана реорганизације стечајног дужника које је заказано за
27.09.2017. године. Плаћање оглашавања је извршено са рачуна стечајног дужника из разлога раније поменутих.

31.08.2017.  Достава Листе Пријављених, признатих и оспорених потраживања
Стечајни управник доставио је Привредном суду Ниш предлог Листе ППОП – пријављених, признатих и оспорених потраживања
поверилаца, за рочиште које је заказано за 05.09.2017. године.
Листа садржи 21 пријаву потраживања са укупним износом потраживања од 10.359.258,78 динара, од чега су:
-обезбеђена потраживања у траженом износу од       1.827.748,29 динара, а
-необезбеђена потраживања у траженом износу од   8.531.510,49 динара.

05.09.2017.  Рочиште за испитивање потраживања поверилаца
Испитно рочиште, чији је датум одржавања одређен Решењем о покретању стечајног поступка Ст.бр. 9/2017 од 29.03.2017. године,
одржано је по плану у заказаном термину – 05.09.2017. године.
На рочишту су испитане све приспеле пријаве потраживања – 21 – и утврђена потраживања у складу са предлогом у Листи ППОП коју је
благовремено доставио стечајни управник.

05.09.2017.  Закључци стечајног судије о потраживањима поверилаца
Након окончања испитног рочишта, стечајни судија је донео:
1.Закључак о усвајању Листе пријављених, признатих и оспорених потраживања;
2.Закључак о утврђеним потраживањима;
3.Закључак о оспореним потраживањима;
Потраживања поверилаца:
утврђена су у укупном износу од       9.064.360,93 динара,
а оспорена у укупном износу од        1.294.897,85 динара.
Распоред утврђених потраживања према испитним редовима је следећи:
Утврђена обезбеђена потраживања:                                   0,00 динара;
Необезбеђена у Првом исплатном реду:            2.208.980,54 динара;
Необезбеђена у Другом исплатном реду:              130.391,10 динара;
Необезбеђена у Трећем исплатном реду:           6.354.989,29 динара;
Необезбеђена у Четвртом исплатном реду:           370.000,00 динара.
До краја извештајног периода није уложена ни једна тужба на оспорена потраживања, те се наведени подаци могу сматрати коначним,
а Закључци правноснажним.
Наведени подаци уредно су уврштени у Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, у Табелу 2в – Подаци о утврђеним
обавезама.

18.09.2017.  Изјашњење предлагача Плана реорганизације на примедбе поверилаца
Већински власник стечајног дужника, предлагач Плана реорганизације, поднеском упућеним Привредном суду у Нишу, доставио је
изјашњења на примедбе стечајног дужника, поверилаца: Братислава Илића, Мирослава Миладиновића и Пореске управе на
предложени План реорганизације стечајног дужника.

22.09.2017.  Молба предлагача Плана реорганизације за одлагање рочишта
Већински власник стечајног дужника, Малиша Радосављевић, предлагач Плана реорганизације стечајног дужника, поднео је молбу
стечајном судији да се поново одложи рочиште за разматрање Плана реорганизације, како би могао да се исти допуни односно
коригује и тако одговори на примедбе Пореске управе,  с обзиром да је поднео захтев за одлагање плаћање пореског дуга (???).
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26.09.2017.  Изјашњење на План реорганизације од стране стечајног управника
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење по поднетој молби предлагача Плана реорганизације за одлагање
рочишта. Због бројних недостатака плана који је у супротности са законским одредбама, и због непоступања предлагача по налогу суда
да изврши измену и допуну плана стечајни управник предлаже да се достављени план реорганизације одбаци.

27.09.2017.  Рочиште за разматрање Плана реорганизације
Како стечајни судија није уважио молбу предлагача Плана реорганизације за одлагање рочишта, исто је одржано у заказаном термину.
На рочишту се расправљало о неизмењеном Плану реорганизације, разматране нове примедбе достављене на план, а онда се
приступило гласању по класама поверилаца.
Након неисгласавања у првој класи стечајни судија је констатовао да план реорганизације није усвојен.

30.09.2017.  Решење о престанку радног односа
Уручено је решење о престанку радног односа ветеринару Градимиру Јовановићу који је био једини преостали запослени радник код
стечајног дужника.

30.09.2017.  Молбе за достављање понуде за обезбеђење имовине
Како је стечајни дужник остао без запослених радника, те како имовина не би била незаштићена стечајни управник је упутио захтеве
агенцијама које се баве заштитом имовине да дају своје понуде за обезбеђење имовине.

30.09.2017.  Редовне активности
У току извештајног периода стечајни управник је обављао и редовне месечне активности везане за спровођење стечајног поступка:
комуникацију са повериоцима и државним органима, израду месечних планова трошкова, припрему и достављање захтева
Привредном суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова са целокупном документацијом, упис економских и финансијских
промена стечајне масе у базу података ЕРС-а, израду кварталних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе  и друге.

9ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПРОКУПЉЕ, ПРОКУПЉЕ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за  јул -
септембар 2017.



Прилози

29.11.2017.Датум:

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПРОКУПЉЕ, ПРОКУПЉЕ - У
СТЕЧАЈУ

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 1.Ст.9/2017

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2017. 30.09.2017.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

* ВСИ Ниш * 25.655,00Р-17 01.07.2017.

* Лазар Блаце * 900,00Р-18 25.07.2017.

* Окружни затвор Прокупље * 400,00Р-19 27.07.2017.

* Месопромет Васић д.о.о. Прокупље * 900,00Р-20 03.08.2017.

* Месопромет Васић д.о.о. Прокупље * 2.300,00Р-21 05.08.2017.

* Месопромет Васић д.о.о. Прокупље * 920,00Р-22 25.08.2017.

* Месопромет Васић д.о.о. Прокупље * 1.610,00Р-23 14.09.2017.

* Окружни затвор Прокупље * 400,00Р-24 21.09.2017.

Укупно: 33.085,00

Укупни приходи: 33.085,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2017.за период од: 30.09.2017.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

* Станда д.о.о. Ниш *
45.187,00

POVRACAJ_PREDU
JMA-2654818

27.07.2017.

Укупно: 45.187,00

Прелиминарна награда ст. управника

* ПР Дејан Петровић Бела Паланка * 25.000,00120 31.07.2017.

* ПР Дејан Петровић Бела Паланка * 25.000,00136 31.08.2017.

* ПР Дејан Петровић Бела Паланка * 25.000,00152 30.09.2017.

Укупно: 75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

* ПР Дејан Петровић Бела Паланка * 16.805,00121 31.07.2017.

* ПР Дејан Петровић Бела Паланка * 16.107,00137 31.08.2017.

* ПР Дејан Петровић Бела Паланка * 11.035,00153 30.09.2017.

Укупно: 43.947,00

164.134,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Оса Нова Ниш * 3.966,00138 09.08.2017.

* Оса Нова Ниш * 1.620,00154 05.09.2017.

Укупно: 5.586,00
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Електрична енергија

* ЈП ЕПС Србије Београд * 4.184,05122 31.07.2017.

* ЈП ЕПС Србије Београд * 4.226,16139 31.08.2017.

* ЈП ЕПС Србије Београд * 1.377,94155 30.09.2017.

* ЈП ЕПС Србије Београд * 1.377,94156 30.09.2017.

* ЈП ЕПС Србије Београд * 1.377,94157 30.09.2017.

Укупно: 12.544,03

Комуналне услуге

* ПВВ  Прокупље * 8.620,81123 31.07.2017.

* ПВВ  Прокупље * 8.620,81140 31.08.2017.

* ПВВ  Прокупље * 8.620,81158 30.09.2017.

Укупно: 25.862,43

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 1.500,00124 21.07.2017.

* Готовински рачуни * 1.000,00125 28.07.2017.

Укупно: 2.500,00

Пошта и телефон

* Телеком Србија Београд * 4.183,46126 31.07.2017.

* Телеком Србија Београд * 341,17127 31.07.2017.

* Теленор Београд * 348,00128 31.07.2017.

* Телеком Србија Београд * 1.430,11141 31.08.2017.

* Теленор Београд * 348,00142 31.08.2017.

* Теленор Београд * 220,40159 30.09.2017.

Укупно: 6.871,14

Платни промет

* ОТП Банка Нови Сад * 375,00129 01.07.2017.

* ОТП Банка Нови Сад * 258,30130 31.07.2017.

* ОТП Банка Нови Сад * 370,00143 01.08.2017.

* ОТП Банка Нови Сад * 860,50144 31.08.2017.

* ОТП Банка Нови Сад * 370,00160 01.09.2017.

Укупно: 2.233,80

Бруто зараде по уговору o раду

* Јовановић Градимир * 34.750,00131 31.07.2017.

* Јовановић Градимир * 38.248,00145 31.08.2017.

* Јовановић Градимир * 34.750,00161 30.09.2017.

Укупно: 107.748,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Јовановић Слободанка * 5.006,33132 31.07.2017.

* Јовановић Слободанка * 5.006,33146 31.08.2017.

* Јовановић Слободанка * 5.000,00162 30.09.2017.

Укупно: 15.012,66

Књиговодствене услуге

* Лид Ко Ниш * 3.200,00133 31.07.2017.

* Лид Ко Ниш * 3.200,00147 31.08.2017.

* Лид Ко Ниш * 6.000,00163 30.09.2017.

Укупно: 12.400,00

Административне таксе

* Буџет Републике Србије * 1.020,00134 18.07.2017.

* РГЗ Служба Катастра непокретности * Прокупље 2.500,00148 01.08.2017.

Укупно: 3.520,00

ПДВ

* ПУ Пореска управа - Филијала Прокупље * 1,00135 17.07.2017.

Укупно: 1,00
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Трошкови оглашавања

* Службени гласник РС * Београд 3.413,00149 15.08.2017.

* АПОЛИТИКА Агенција за рекламу и пропаганду * 15.178,00150 21.08.2017.

* АПОЛИТИКА Агенција за рекламу и пропаганду * 10.637,00151 21.08.2017.

Укупно: 29.228,00

223.507,06Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 387.641,06

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D. - Beograd, 250-3090000095070-43
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700039683-68
Eurobank A.D. - Beograd, 250-3090000145030-28

01.07.2017. 293.828,54Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2017.за период од: 30.09.2017.

Наплата потраживања

* ВСИ Ниш * 20.160,0014.07.2017.

Укупно: 20.160,00

Потраживања (у извештајном периоду)

* ВСИ Ниш * 25.655,0018.08.2017.

Укупно: 25.655,00

Предујам за покретање стечаја

* Станда д.о.о. Ниш * 45.187,0027.07.2017.

Укупно: 45.187,00

91.002,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2017.за период од: 30.09.2017.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

* ПР Дејан Петровић Бела Паланка * 25.000,0007.08.2017.

* ПР Дејан Петровић Бела Паланка * 25.000,0007.08.2017.

* ПР Дејан Петровић Бела Паланка * 25.000,0007.08.2017.

Укупно: 75.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 1.000,0028.07.2017.

Укупно: 1.000,00

Платни промет

* ОТП Банка Нови Сад * 375,0001.07.2017.

* ОТП Банка Нови Сад * 258,3031.07.2017.

* ОТП Банка Нови Сад * 370,0001.08.2017.

* ОТП Банка Нови Сад * 860,5031.08.2017.

* ОТП Банка Нови Сад * 370,0001.09.2017.
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Платни промет

Укупно: 2.233,80

Бруто зараде по уговору o раду

* Јовановић Градимир * 36.550,0027.07.2017.

* Динић  Зоран * 2.192,0007.08.2017.

* Јовановић Градимир * 2.191,0007.08.2017.

* Јовановић Градимир * 34.750,0001.09.2017.

* Јовановић Градимир * 23.920,0029.09.2017.

Укупно: 99.603,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Јовановић Слободанка * 5.006,3307.08.2017.

* Јовановић Слободанка * 5.006,3307.08.2017.

* Јовановић Слободанка * 5.006,3307.08.2017.

* Пејовић Иван * 3.164,5607.08.2017.

* Ђорђевић Владица * 3.164,5607.08.2017.

* Јаначковић Саша * 3.164,5607.08.2017.

Укупно: 24.512,67

Књиговодствене услуге

* Лид Ко Ниш * 3.200,0007.08.2017.

* Лид Ко Ниш * 3.200,0007.08.2017.

* Лид Ко Ниш * 3.200,0007.08.2017.

Укупно: 9.600,00

Административне таксе

* Буџет Републике Србије * 1.020,0018.07.2017.

* РГЗ Служба Катастра непокретности * Прокупље 2.500,0010.08.2017.

Укупно: 3.520,00

ПДВ

* ПУ Пореска управа - Филијала Прокупље * 64.772,0017.07.2017.

* ПУ Пореска управа - Филијала Прокупље * 1,0017.07.2017.

Укупно: 64.773,00

Трошкови оглашавања

* Службени гласник РС * Београд 3.413,0022.08.2017.

* АПОЛИТИКА Агенција за рекламу и пропаганду * 15.178,0022.08.2017.

* АПОЛИТИКА Агенција за рекламу и пропаганду * 10.637,0022.08.2017.

Укупно: 29.228,00

309.470,47Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2017. 75.360,07
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