
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1.Ст.9/2017

02.02.2018.

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:01.10.2017. 31.12.2017.

 9.

Остала имовина

18.974.860,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

19.263.800,07Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

75.360,07

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

19.730,00

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.

01.10.2017.

 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 30.09.2017. године. (Табела 5. у прошлом извештајном периоду).

1ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПРОКУПЉЕ, ПРОКУПЉЕ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за
октобар - децембар 2017.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

19.263.800,07

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

75.360,07

Укупно

19.730,00

Коментар

Без промене вредности имовине у извештајном периоду.

 8.

75.360,07Готовина 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

19.730,00

 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

19.263.800,07

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.

13.100,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 193.850,00

0,00

13.100,00

0,00

Лиценце и патенти

18.974.860,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

19.175.340,00

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

6.630,00

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

21.061,28

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.

13.100,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

19.761,28

0,00

19.761,28

2а

0,0014.400,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

21.061,28

0,00

1.300,00

0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду састаје се од:

04. Наплате потраживања из периода од отварања стечаја до овог извештајног периода, од Окружног затвора у Прокупљу у износу од
3.200,00 динара, и предузећа Лазар Блаце у износу од 9.900,00 динара.

11. Наплате потраживања насталих у извештајном периоду у укупном износу од 1.300,00 динара, од укупно фактурисаног износа у овом
извештајном периоду од 21.061,28 динара.
Ненаплаћени износ од 19.761,28 динара - од дужника Николе Ивановића преноси се као потраживање у наредни период. Потраживање
се односи на префактурисане услуге за коришћење фиксног телефона из периода пре отварања стечаја, и од отварања стечаја до
искључење броја из телекомуникационе мреже.
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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

45.187,00 0,001. 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 65.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 65.000,00 140.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

102.036,86 45.656,415. Накнада трошкова стечајног управника 45.656,41 147.693,270,00

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 0,00222.223,86 110.656,41 110.656,41 332.880,27

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

5.586,00 4.773,001. Канцеларијски материјал 4.773,00 6.393,003.966,00

21.061,76 4.375,262. Електрична енергија 4.375,26 8.509,0816.927,94

43.104,05 0,003. Комуналне услуге 0,00 43.104,050,00

1.500,00 1.000,004. Гориво и мазиво 1.000,00 2.500,000,00

18.335,54 0,005. Пошта и телефон 0,00 9.335,549.000,00

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 2.705,008. Платни промет 2.705,00 0,002.705,00

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

0,00 0,0010. Премија додатног осигурања ст. управника 0,00 0,000,00

0,00 108.000,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 108.000,00 108.000,000,00

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

49.078,00 0,0014. Бруто зараде по уговору o раду 0,00 21.824,0027.254,00

15.012,66 15.000,0015. Бруто зараде по уговору о делу 15.000,00 26.328,003.684,66

12.400,00 18.000,0016. Књиговодствене услуге 18.000,00 30.400,000,00

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 11.660,0019. Административне таксе 11.660,00 10.050,001.610,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

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

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

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

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 65.147,60168.868,01 165.513,26 165.513,26 269.233,67

Трошкови за 10-2017. су одобрени Решењем ПС Ниш од 19.12.2017. године, a за  11 i 12-2017. Решењем ПС Ниш од 23.01.2018. и то:
1. за 10-2017. у износу од   91.958,68 динара и то: за трошкове СП - 38.963,42 динара, за обавезе стечајне масе - 52.995,26 динара;
2. за 11-2017. у износу од 101.985,46 динара и то: за трошкове СП - 40.970.46 динара, за обавезе стечајне масе - 61.015,00 динара;
3. за 12-2017. у износу од   82.225,53 динара и то: за трошкове СП - 30.722,53 динара, за обавезе стечајне масе - 51.503,00 динара;
Стварно настали трошкови не превазилазе лимит одобрених ни у једној категорији.
Трошкови стечајног поступка нису исплаћивани, док су обавезе стечајне масе исплаћене у износу од 40% од насталих трошкова у
извештајном периоду.
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

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

9.064.360,93

9.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.354.989,29

5.

6.354.989,29

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.)

130.391,10

0,00

0,00

Укупно без депозита

2.208.980,54

0,00

2.208.980,54

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

9.064.360,93

370.000,00370.000,00 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 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) 31.12.2017.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

75.309,07 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2017.

 5.

65.147,60

 4.

24.561,47

 2. 14.400,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на рачунима стечајног дужника једнако је збиру почетног стања на платном изводу ОТП банке бр. 30 од 03.10.2017.
године – 10.254,07 динара и почетног стања на платном изводу Еуробанке бр. 3 од 03.10.2017. године - 65.055,00 динара;

2. Укупан прилив од 14.400,00 динара аналитички је објашњен у Коментару уз Табелу 2а.

3. Укупан одлив у извештајном периоду у укупном износу од 65.147,60 динара састоји се од:
- 27.254,00 динара – за исплату заостале нето зараде за радника на раду
- 16.927,94 динара – за исплату електричне енергије - потрошња у стечају
-  9.000,00 динара – за исплату телекомуникационих услуга и друго.

6. Крајње стање на на рачунима стечајног дужника једнако је збиру крајњег стања на платном изводу ОТП банке бр. 35 од 01.12.2017.
године – 13.384,07 динара и крајњег стања на платном изводу Еуробанке бр. 9 од 04.12.2017. године - 11.177,40 динара;

0,00

Крајње стање у благајни

51,0001.10.17.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 51,0031.12.2017.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

Промета новчаних средстава преко динарске благајне у извештајном периоду није било.

5ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПРОКУПЉЕ, ПРОКУПЉЕ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за
октобар - децембар 2017.



Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Градимир Јовановић1. 27.254,00

Слободанка Јовановић2. 3.684,66

30.938,66Укупно

1. Градимиру Јовановићу исплаћена су: нето зарада за 08/2017. и порези и доприноси за 09/2017. године.
2. Слободанки Јовановић исплаћени су порези и доприноси за 07/2017. и 08/2017. године.

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

26.391,28

18.974.860,00

193.850,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

19.219.713,75

Лиценце и патенти

0,00

24.612,47

 8.

31.12.2017.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

1. Готовину на крају извештајног периода чине:
   -  средства у ОТП Банци ........    13.384,07
   -  средства у ЕУРО Банци .......   11.177,40
   -  средства у Благајни ............           51,00

5. Целокупна потраживања настала су у периоду од отварања стечаја и састоје се од потраживања:
   -  Ивановић Николе ...............    19.761,28
   -  Месопромет Васић .............      5.730,00
   -  Лазар Блаце ......................            900,00

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

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

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

01.10.2017.  Активности у IV кварталу 2017. године
Дана 27.09.2017. године на рочишту за разматрање плана реорганизације (рочиште је одлагано два пута) постојећи План
реорганизације (који и поред препоруке од стране поверилаца, стечајног управника и налога стечајног судије није коригован у
назначеном правцу) није добио подршку  поверилаца. Судија је Решењем од 27.09.2017. године констатовао да исти није изгласан.
Највећи део активности стечајног управника иза тог датума био је у складу са чињеницом да ће се даљи ток стечајног поступка одвијати
у правцу банкротства.

04.10.2017.  Захтев стечајног управника упућен Привредном суду у Нишу
Ветеринарска инспекција Министарства пољопривреде је Решењем 275-323-567/2017-05 од 31.05.2017.године забранила стечајном
дужнику Ветеринарској станици Прокупље  у стечају да обавља делатност ветеринарских услуга, јер не испуњава законске услове.
Прекидом делатности настале су нове околности. У току стечајног поступка поднет је план реорганизације, који није добио подршку
поверилаца, на рочишту одржаном 27.09.2017.године и тиме је престала даља потреба за ангажовањем ветеринара. Дана
30.09.2017.године уручено је решење о престанку радног односа ветеринару Градимиру Јовановићу, који је био једини преостали
запослени радник код стечајног дужника и који се на одређени начин старао и за чување имовине стечајног дужника.
Како је стечајни дужник остао без запослених радника, те како имовина не би била незаштићена стечајни управник је упутио захтев суду
за добијање сагласности за ангажовање агенције која се професионално бави заштитом објеката и друге имовине.

04.10.2017.  Решење ПС Ниш  којим се одобрава ангажовање агенције за обезбеђење имовине
Решењем суда одобрено је ангажовање агенције KOBRA GUARD Dоо Прокупље за послове обезбеђења имовине стечајног дужника са
почетком од 01.10.2017. године.

04.10.2017.  Инсталирање опреме за обезебеђење објеката Ветеринарске станице у Прокупљу
Дана 04.10.2017.године постављена је опрема за обезбеђење (аларм, сензори и др...) на бази Уговора о физичко - техничком
обезбеђењу између стечајног дужника и KOBRA GUARD DOO Прокупље, што је констатовано записником о инсталирању опреме од
04.10.2017.године на управној згради и помоћном објекту Ветеринарске станице.

05.10.2017.  Жалбе упућене Прекршајном апелационом суду – Одељењу у Нишу
Прекршајни суд у Прокупљу након отварања стечајног поступка није прекинуо поступке у предметима 1.Пр.бр. 1252/17 и 1.Пр.бр.
1188/17, започетих против стечајног дужника и одговорног лица пре отварања стечаја, упркос обавештењу стечајног управника о
отварању стечајног поступка. На донете пресуде којим су изречене новчане казне, по изјављеним жалбама стечајног управника
Прекршајни апелациони суд – одељење у Нишу, својим решењем је укинуо исте и  вратио на поновни поступак. Прекршајни суд није
прекинуо судске поступке већ је у поновном поступку донео  пресуде којим изриче ОПОМЕНУ и налаже исплату трошкова поступка.
Како је Прекршајни суд у Прокупљу, у поновном поступку донео ожалбено решење, којим је обавезао стечајног дужника да на име
трошкова поступка уплати 2.000,00 динара у буџет РС, то је стечајни управник изјавио жалбе Прекршајном апелационом суду –
Одељењу у Нишу преко Прекршајног суда у Прокупљу са истим образложењем да се отварањем стечаја прекидају сви судски поступци
против стечајног дужника и захтевао укидање првостепене пресуде.

10.10.2017.  Жалба на решење ПС Ниш од 27.09.2017. поднета од стране предлагача плана реорганизације
На Решење стечајног судије од 27.09.2017. године којим се констатује да Предлог реорганизације није усвојен од стране поверилаца,
жалбу је уложио Радосављевић Малиша, предлагач Плана реорганизације.

11.10.2017.  Жалба на решење ПС Ниш од 27.09.2017. поднета од стране предлагача отварања стечаја
На Решење стечајног судије од 27.09.2017. године којим се констатује да Предлог реорганизације није усвојен од стране поверилаца,
жалбу је уложило предузеће СТАНДА доо Ниш, предлагач покретања стечајног поступка над стечајним дужником Ветеринарска станица
Прокупље, и поверилац стечајног дужника.

13.10.2017.  Одговори стечајног управника на жалбе на решење ПС Ниш од 27.09.2017.године
Стечајни управник доставио је Привредном суду Ниш одговоре на обе жалбе које су доставили Малиша Радосављевић, предлагач
Плана реорганизације и предузеће СТАНДА доо Ниш, предлагач покретања стечајног поступка.

19.10.2017.  Захтев за сагласност стечајног судије за наставак ангажовања књиговодствене агенције
Како је ранијим решењем суд одобрио ангажовање књиговодствене агенције до датума 31.08.2017.године, с обзиром да је у стечајном
поступку предат план реорганизације који потом није усвојен, то је у циљу наставка несметаног и законитог вођења стечајног поступка
стечајни управник затражио сагласност стечајног судије за даљим ангажовање књиговодствене агенције, ради вођења књига стечајног
дужника.

19.10.2017.  Захтев за сагласност стечајног судије за наставак ангажовања сарадника
Како је ранијим решењем суд одобрио ангажовање сарадника до датума 31.08.2017.године, с обзиром да је у стечајном поступку
предат план реорганизације који потом није усвојен, то је у циљу наставка несметаног и законитог вођења стечајног поступка стечајни
управник затражио сагласност стечајног судије за даљим ангажовање сарадника на пословима уноса подата у ЕРС, израде планова
трошкова, израде кварталних извештаја и осталих административних послова.

19.10.2017.  Предлог упућен у ПС Ниш за одређивање прелиминарне награде
Стечајном судији ПС Ниш упућен је захтев стечајног управника којим се тражи одобрење исплате прелиминарне висине награде од
01.09.2017. године  до окончања стечајног поступка.
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20.10.2017.  Решење ПС Ниш од 20.10.2017. године
Стечајни судија ПС Ниш донео је решење којим се одобрава ангажовање Књиговодствене агенције ,,ЛИД КО“ из Ниша за вођење
рачуноводствених послова стечајног дужника и ангажовање сарадника на административним пословима за период од 01.09.2017.
године до окончања стечајног поступка. Истим решењем одобрена је висина прелиминарне награде стечајног управника, која ће
важити до 31.12.2017.године. Такође, овим решењем одлучено је и о трошковима вођења стечајног поступка и обавезама стечајне масе
за период од 01.07.2017. до 31.08.2017. године.

16.11.2017.  Одговор Поште на захтев за надослање поште
У вези захтева за слање поштанских пошиљака на нову адресу, од дана 29.09.2017.године, ЈПП Пошта Србије упутило је допис -
обавештење о промени адресе, којим обавештава стечајног управника да поступајући по захтеву за надослање поште на нову адресу не
може да доставља и судска писма.

29.11.2017.  Рекламација рачуна и повраћај ИОС-а
Рекламиран је рачун и враћен ИОС предузећу  PWW-PROKUPLJE из Прокупља које пружа комуналне услуге.  Послато је обавештење са
молбом да се сторнирају рачуни, с обзиром да стечајни дужник не обавља делатност и да предузеће PWW-PROKUPLJE из Прокупља,
истом више не пружа услуге.

29.11.2017.  Предлог за доношење решења достављен Привредном суду Ниш
У циљу убрзања вођења стечајног поступка, с обзиром да план реорганизације није изгласан на рочишту за гласање, а како није
предложен нови план односно затражен рок од најкасније 30 дана за доставу измењеног плана реорганизације, стечајни управник је
Привредном суду Ниш поднео предлог за доношење решења о банкротству.

04.12.2017.  Одговор на обавештење ЈПП Пошта Србије
Упућен је поновни захтев ЈПП Пошта Србије за надослање поште на адресу канцеларије стечајног управника са образожењем важности
доставе судских писама.

05.12.2017.  Решење Привредног суда Ниш о банкротству
Стечајни судија Привредног суда у Нишу донео је решење којим се поступак стечаја над стечајним дужником наставља у правцу
банкротства, па се започиње поступак продаје имовине. Решење је донето дана 07.11.2017. године, а експедовано 05.12.2017. године.

06.12.2017.  Позив за плаћање трошкова телефона за објекат у селу Поточић
Ивановић Николи упућен је позив за плаћање трошкова телефона за објекат Ветеринарску амбуланту у селу Поточић. Стечајни управник
је уочио да се у збирном рачуну за трошкове фиксног телефона налази и рачун за телефон који је инсталиран у ветеринарској амбуланти
у селу Поточић. Како је у стамбеном делу објекта држалац Никола Ивановић и он је користио телефон до искључења, то је за
испостављене рачуне Телекома Србије стечајни управник извршио префактурисање и дописом од 06.12.2017.године затражио плаћање
истих.

06.12.2017.  Решење ПАС-а о укидању решења Привредног суда у Нишу од 27.09.2017. године
Привредни апелационии суд, по жалби Малише Радосављевића из Блаца укинуо је решење Привредног суда у Нишу од
27.09.2017.године којим се констатује да план реорганизације није усвојен и вратио предмет првостепеном органу на поновно
одлучивање. ПАС је одлуку донео 22.11.2017. године, а иста је примљена у Привредном суду Ниш дана 06.12.2017. године.

07.12.2017.  Решења Прекршајног апелационог суда – одељење у Нишу по жалбама стечајног управника
У предмету 1.Пр.бр. 1252/17 Прекршајни апелациони суд – одељење у Нишу одбило је жалбу стечајног управника на решење од
22.09.2017.године и потврдио пресуду Прекршајног суда у Прокупљу. Прекршајни апелациони суд није уважио аргументе жалбе да се
отварањем стечаја прекидају сви поступци у односу на стечајног дужника. Исто се односи и за предмет 1.Пр.бр. 1188/17.

07.12.2017.  Подношење Захтева Општинском одељењу за урбанизам Прокупље
Имовина стечајног дужника није укњижена у катастру на име Ветеринарска станица ДОО Прокупље из Прокупља. Није ни евидентирано
постојање грађевинске дозволе за помоћне зграде у граду Прокупље, а објекат живинарска фарма у селу Поточић није снимљен и не
води се у катастру непокретности. Стечајном управнику нису предате оригинал грађевинске дозволе. У поступку адекватне укњижбе
имовине стечајног дужника у Служби за катастар непокретности Прокупље потребно је било обезбедити уверење да се грађевинска
дозвола за помоћни објекат у Прокупљу односи на објекат магацин и гараже на предметној парцели.

07.12.2017.  Разговор са председником Прекршајног суда у Прокупљу
Стечајни управник је председника Прекршајног суда у Прокупљу лично упознао са чињеницом да је над Ветеринарском станицом у
Прокупљу отворен стечајни поступак и да је једна од последица покренутог стечајног поступка прекид судских поступака који се воде
против стечајног дужника. Ово стога што је у више предмета које суд није прекинуо, на терет трошкова стечајног поступка пресуђено да
се плате трошкови прекршајног поступка, упркос жалбама које је стечајни управник редовно подносио. Како је пресудама означена
Ветеринарска станица ДОО Прокупље из Прокупља без додатка у имену – у стечају, то је обавештење дато у циљу невођења поступака
принудног извршења. Обавештење исте садржине у писаној форми достављено је преко писарнице Прекршајном суду у Прокупљу.

11.12.2017.  Жалба повериоца СТАНДА доо Ниш на решење ПС Ниш о банкротству
На решење Привредног суда у Нишу о банкротству од 07.11.2017.године, предлагач за покретање стечаја и поверилац СТАНДА доо Ниш
уложио је жалбу 11.12.2017. године.

12.12.2017.  Одговор на жалбу на решење о банкротству од 07.11.2017. године
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу одговор на жалбу предлагача за отварање стечаја и повериоца стечајног
дужника на решење о банкротству. У одговору је оспорио наводе из жалбе и истакао чињеницу да је жалба поднета од стране
неовлашћеног лица, с обзиром да на решење о банкротству жалбу могу поднети само стечајни управник и одбор поверилаца (члан 131.
став 3. Закона о стечају).
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14.12.2017.  Решење РГЗ Службе Катастра непокретности Прокупље
У служби за катастар подигнуто је Решење РГЗ Службе Катастра непокретности Прокупље број 952-02-4-1690/2017 које је донето
17.10.2017. године.

14.12.2017.  Покретање поступка озакоњења објекта живинарска фарма у селу Поточић
Објекат живинарска фарма у селу Поточић није евидентиран у Служби за катастар непокретности Прокупље, а у документацији
стечајног дужника стечајни управник није пронашао оригинал грађевинску и употребну дозволу. У одељењу за урбанизан је сугерисано
да је најбржи и најјефтинији поступак за укњижбу на основу Закона о озакоњењу објеката. Из тог разлога стечајни управник је поднео
захтев - Појединачни пописни лист за евидентирање незаконито изграђених објеката, којим се покреће поступак озакоњења.

14.12.2017.  Жалба предлагача реорганизације Радосављевић Малише на решење ПС Ниш о банкротству
На решење Привредног суда у Нишу о банкротству од 07.11.2017.године, предлагач плана реорганизације Радосављевић Малиша
уложио је жалбу 14.12.2017. године.

15.12.2017.  Одговор на жалбу на решење о банкротству од 07.12.2017. године
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу одговор на жалбу предлагача Плана реорганизације на решење о банкротству.
У одговору је оспорио наводе жалбе и истакао чињеницу да је жалба поднета од стране неовлашћеног лица, с обзиром да на решење о
банкротству жалбу могу поднети само стечајни управник и одбор поверилаца (члан 131. став 3. Закона о стечају).

15.12.2017.  Предлог стечајног управника за доношење решења
Стечајни управник је предложио стечајном судији доношење решења којим се одбацује план реорганизације као неуредан, ван
рочишта, у циљу убрзања поступка, а према јасним смерницама решења Привредног апелационог суда.

15.12.2017.  Решење Привредног суда Ниш којим се одбацују жалбе на Решење о банкротству
Стечајни судија Привредног суда у Нишу донео је решење којим одбацује жалбе предлагача плана реорганизације Радосављевић
Малише и предлагача за покретање стечаја и повериоца стечајног дужника, предузеће СТАНДА доо Ниш на решење о банкротству од
07.11.2017. године, као недозвољене.

20.12.2017.  Решење Привредног суда у Нишу којим се План реорганизацоје одбације као неуредан.
Привредни суд у Нишу је донео решење о одбачају плана реорганизације као неуредног, сходно чл.163 Закона о стечају, имајући у виду
да је суд подносиоцу плана наложио отклањање недостатака и да исти нису отклоњени у задатом року.

29.12.2017.  Предлог стечајног управника за одређивање прелиминарне награде
Након дужег периода активности око предложеног плана реорганизације, који је на крају одбачен као неуредан и на који је непотребно
потрошено време, јер исти од почетка, поред неуредности, није имао ни подршку поверилаца, решењем суда је одлучено да се
стечајни поступак настави у правцу банкротстава. Следе повећане активности на идентификацији имовине стечајног дужника, упису
власништва у јавне књиге, као и припреми за продају имовине стечајног дужника за који рад стечајни управник је тражио продужење
рока за исплату прелиминарне награде стечајног управника од 01.01.2018.године до окончања стечајног поступка.

31.12.2017.  Редовне активности
У току извештајног периода стечајни управник је обављао и редовне месечне активности везане за спровођење стечајног поступка:
израда месечних планова трошкова, припрема 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, израда
кварталних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе  и друго.
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Прилози

02.02.2018.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:01.10.2017. 31.12.2017.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

* Корисници  ветеринарских услуга * 1.300,00З-18 01.11.2017.

* Ивановић Никола * 14.053,41Р-25 01.12.2017.

* Ивановић Никола * 5.707,87Р-26 01.12.2017.

Укупно: 21.061,28

Укупни приходи: 21.061,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2017.за период од: 31.12.2017.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

* ПР Дејан Петровић Бела Паланка * 25.000,00164 31.10.2017.

* ПР Дејан Петровић Бела Паланка * 25.000,00176 30.11.2017.

* ПР Дејан Петровић Бела Паланка * 15.000,00188 31.12.2017.

Укупно: 65.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

* ПР Дејан Петровић Бела Паланка * 13.963,42165 31.10.2017.

* ПР Дејан Петровић Бела Паланка * 15.970,46177 30.11.2017.

* ПР Дејан Петровић Бела Паланка * 15.722,53189 31.12.2017.

Укупно: 45.656,41

110.656,41Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Оса Нова Ниш * 2.820,00178 25.11.2017.

* Готовински рачуни * 153,00190 04.12.2017.

* Оса Нова Ниш * 1.800,00191 26.12.2017.

Укупно: 4.773,00

Електрична енергија

* ЈП ЕПС Србије Београд * 1.571,94166 31.10.2017.

* ЈП ЕПС Србије Београд * 1.401,66167 31.10.2017.

* ЈП ЕПС Србије Београд * 1.401,66168 31.10.2017.

Укупно: 4.375,26

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 1.000,00169 03.10.2017.

Укупно: 1.000,00
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Платни промет

* ОТП Банка Нови Сад * 530,00170 03.10.2017.

* ОТП Банка Нови Сад * 50,00171 31.10.2017.

* Еуробанка Београд * 40,00172 03.10.2017.

* ОТП Банка Нови Сад * 370,00179 01.11.2017.

* ОТП Банка Нови Сад * 50,00180 30.11.2017.

* Еуробанка Београд * 600,00181 01.11.2017.

* Еуробанка Београд * 80,00182 23.11.2017.

* Еуробанка Београд * 45,00183 24.11.2017.

* ОТП Банка Нови Сад * 370,00192 01.12.2017.

* Еуробанка Београд * 500,00193 01.12.2017.

* Еуробанка Београд * 70,00194 04.12.2017.

Укупно: 2.705,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине

* Кобра гуард доо * 36.000,00173 31.10.2017.

* Кобра гуард доо * 36.000,00184 30.11.2017.

* Кобра гуард доо * 36.000,00195 31.12.2017.

Укупно: 108.000,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Јовановић Слободанка * 5.000,00174 31.10.2017.

* Јовановић Слободанка * 5.000,00185 30.11.2017.

* Јовановић Слободанка * 5.000,00196 31.12.2017.

Укупно: 15.000,00

Књиговодствене услуге

* Лид Ко Ниш * 6.000,00175 31.10.2017.

* Лид Ко Ниш * 6.000,00186 30.11.2017.

* Лид Ко Ниш * 6.000,00197 31.12.2017.

Укупно: 18.000,00

Административне таксе

* Историјски архив Топлица Прокупље * 10.050,00187 30.11.2017.

* РАТ - Републичке административне таксе * 1.610,00198 04.12.2017.

Укупно: 11.660,00

165.513,26Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 276.169,67
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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

01.10.2017. 75.360,07Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2017.за период од: 31.12.2017.

Наплата потраживања

* Окружни затвор Прокупље * 400,0010.11.2017.

* Окружни затвор Прокупље * 400,0010.11.2017.

* Окружни затвор Прокупље * 400,0010.11.2017.

* Окружни затвор Прокупље * 400,0010.11.2017.

* Окружни затвор Прокупље * 400,0010.11.2017.

* Окружни затвор Прокупље * 400,0010.11.2017.

* Окружни затвор Прокупље * 400,0010.11.2017.

* Окружни затвор Прокупље * 400,0010.11.2017.

* Лазар Блаце * 1.800,0028.11.2017.

* Лазар Блаце * 900,0028.11.2017.

* Лазар Блаце * 900,0028.11.2017.

* Лазар Блаце * 900,0028.11.2017.

* Лазар Блаце * 1.800,0028.11.2017.

* Лазар Блаце * 900,0028.11.2017.

* Лазар Блаце * 1.800,0028.11.2017.

* Лазар Блаце * 900,0028.11.2017.

Укупно: 13.100,00

Потраживања (у извештајном периоду)

* Корисници  ветеринарских услуга * 1.300,0001.11.2017.

Укупно: 1.300,00

14.400,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2017.за период од: 31.12.2017.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Оса Нова Ниш * 3.966,0024.11.2017.

Укупно: 3.966,00

Електрична енергија

* ЈП ЕПС Србије Београд * 4.263,7723.11.2017.

* ЈП ЕПС Србије Београд * 4.253,9623.11.2017.

* ЈП ЕПС Србије Београд * 4.184,0523.11.2017.

* ЈП ЕПС Србије Београд * 4.226,1623.11.2017.

Укупно: 16.927,94

Пошта и телефон

* Телеком Србија Београд * 4.722,9523.11.2017.

* Телеком Србија Београд * 408,7923.11.2017.

* Телеком Србија Београд * 3.868,2623.11.2017.

Укупно: 9.000,00
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Платни промет

* ОТП Банка Нови Сад * 530,0003.10.2017.

* ОТП Банка Нови Сад * 50,0031.10.2017.

* Еуробанка Београд * 40,0003.10.2017.

* ОТП Банка Нови Сад * 370,0001.12.2017.

* ОТП Банка Нови Сад * 50,0030.11.2017.

* ОТП Банка Нови Сад * 370,0001.12.2017.

* Еуробанка Београд * 600,0001.11.2017.

* Еуробанка Београд * 80,0023.11.2017.

* Еуробанка Београд * 45,0024.11.2017.

* Еуробанка Београд * 500,0001.12.2017.

* Еуробанка Београд * 70,0004.12.2017.

Укупно: 2.705,00

Бруто зараде по уговору o раду

* Јовановић Градимир * 14.328,0003.10.2017.

* Јовановић Градимир * 17,0003.10.2017.

* Јовановић Градимир * 12.909,0001.11.2017.

Укупно: 27.254,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Јовановић Слободанка * 1.842,3301.11.2017.

* Јовановић Слободанка * 1.842,3301.11.2017.

Укупно: 3.684,66

Административне таксе

* РАТ - Републичке административне таксе * 1.610,0004.12.2017.

Укупно: 1.610,00

65.147,60Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2017. 24.612,47
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