
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

Бр.4.Ст.572/2010

14.03.2019.

ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ФАБРИКА ШЕЋЕРА
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПОЖАРЕВАЦ , ЂУРЕ
ЂАКОВИЋА ББ

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Број лиценце:

07252404Матични број:

1) Banca INTESA a.d. - Beograd, 160-344896-87Текући рачуни стечајног дужника:

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5.  овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: до:01.10.2018. 31.12.2018.

 9.

Остала имовина

1.127.123.253,13

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

1.183.426.704,89Укупно без депозита

0,00

 5.

49.000.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

1.316.300,13

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

4.454.151,63

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.

01.10.2018.

 10.

1.533.000,00

0,00

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

1а

Коментар

        Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 1.183.426.704,89 динара, а састоји се од:
     - Ред.бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 1.316.300,13 динара представља новчана средства на текућем рачуну
стечајног дужника код банке ИНТЕЗА а.д.
     - Ред.број 2 - Орочена средства - износ од 49.000.000,00 динара представља ороченa средства стечајног дужника код банке
Поштанска штедионица а.д.,
     - Ред.бр. 5 - Потраживања - износ од 4.454.151,63 динарa односи се на потраживања стечајног дужника.
    Један део су потраживања из периода пре отварања стечајног поступка која су процењенa са могућношћу наплате од 25 %  у укупном
износу од 901.551,31 дин. и то: 1) "ДРАЛОНИ ФОРТЕ", Пожаревац, 387.712,64 дин., Потраживање је наплаћено у складу са планом
реорганизације привредног друштва. Извршиће се отпис дуга; 2) Српска фабрика шећера, Београд, 225.750,00 дин., дужник је у стечају
пре отварања стечајног поступка над ФАБРИКОМ ШЕЋЕРА, није поднета пријава потраживања; 3)   "МЕБЛЕ АСС", Пожаревац, 271.338,67
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дин.,  покренут извршни поступак Пред Привредним судом у Пожаревцу, број предмета 4.Ив.1407/2012, Ив.А.146/2016; 4) Фабрика уља
''ДУНАВКА'', Велико Градиште, 16.750,00 дин.,  дужник је у стечају пре отварања стечајног поступка над ФАБРИКОМ ШЕЋЕРА, није
поднета пријава потраживања;
    Други део су потраживања стечајног дужника од закупаца пословног простора или паркинг простора или земљишта из претходног
периода у укупном износу од 3.552.600,32 дин. и то: 1)  "БОНИМА", 430.003,12 дин., повезано лице са МЕБЛЕ АСС, Пожаревац, који је
тужен за укупан износ дуговања од 1.706.717,35 динара. ; 2) "ВИЦТОРИА ЛОГИСТИЦ", 99.990,11 дин., застарело потраживање из
2010.год.; 3) "ЕУРОСИЦОМ", 47.445,85 дин., застарело потраживање из 2010.год. ; 4) "ИЗО - ТИМ" д.о.о., Пожаревац, 145.044,08 дин.,
потраживање из 2015.год.; 5) "ИНТЕРПО", 1.392.476,93 дин., поднета тужба Привредном суду у Пожаревцу. Поступак се води под бројем
IV.бр.109/2014, П.бр.136/2014 и бр.326/2015 за износ од 706.138,72 динара и под бројем IV.789/20158 и ИВА.161/2016 за износ од
804.565,58 динара.; 6) "КОКЕР ЗОРА", 50.335,65 дин., привредно друштво брисано из АПР-а.; 7) "МАРКЕТ ПАРКЕТ", 303.679,31 дин., ; 8)
"МЛАДОСТ Хомоље -Јошаница", 62.150,28 дин., потраживање по предмету П.556/2013; 9) "Поповић и синови" д.о.о., Пожаревац, 105,96
дин., разлика по књиговодственој евиденцији; 10) "Поповић транспорт 012" д.о.о., 34.712,55 дин., ; 11) "Превоз 012" д.о.о., 549.291,13
дин., ; 12) "ПРОФИ ПАРКЕТ", 11.326,52 дин., ; 13) "СИГМА ТМ", 41.068,79 дин., застарело потраживање из 2010.године, закупац
неликвидан; 14) "ФИЛИП" д.о.о., Пожаревац, 7.080,00 дин., застарело потраживање из 2011.г.; 15) Ауто-школа ВАСА д.о.о., 2.950,00 дин.,
застарело потраживање из септембра 2012.г.; 16) Ауто-школа ЗЕБРА -"Сигнал" д.о.о., 5.900,00 дин., застарело потраживање из јула
2012.г.; 17) Ауто-школа МЛАДОСТ -"Младост Хомоље" д.о.о., 36.249,72 дин., извршни поступак у току, бр.предмета Ив.бр.861/2013,
П.бр.556/2013, И.бр.151/2014 и И.и.А286/2016 ; 18) ''КОМПРОМИС ДИЗАЈН'', Пожаревац, 828,71 дин., ; 19) "МЕБЛЕ АСС", Пожаревац,
81.794,05 дин., покренут извршни поступак Пред Привредним судом у Пожаревцу, број предмета 4.Ив.1407/2012, Ив.А.146/2016; 20) ПД
"ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електроморава" Пожаревац, 4.277,93 дин., разлика по књиговодственој евиденцији; 21) ''ПРО ТЕК",
Пожаревац, 120.717,64 дин., ; 22) СЗТР "ОГРЕВ - ПЕНДА ПРЕВОЗ", Десина, 24.099,92 дин., застарело потраживање из октобра 2010.г.; 23)
"STRABAG AG" огранак, 144,23 дин.,  разлика по књиговодственој евиденцији и 24) "Tоплина 012", 24.541,47 дин. (НАПОМЕНА: за
закупце – дужнике под редним бројевима: 7, 10,  11, 12, 21 и 24 потребно је у ЕРС-у извршити отпис по основу обавезе стечајног
дужника због прекида у снабдевању електричном енергијом у периоду од 04.10.2011. до 30.09.2012.године (дневна накнада 1.000,00
динара ради коришћења електроагрегата)
     - Ред.бр. 7 - Друга финансијска средства (удели и акције) - исказани износ од 1.533.000,00 динара представља вредност акцијског
капитала који стечајни дужник поседује у АГРОБАНЦИ а.д. Београд, сада у стечају.
     - Ред.бр. 9 - Некретнине, постројења и опрема - износ од 1.127.123.253,13 динара представља процењену вредност преостале
непродате имовине стечајног дужника која се састоји од земљишта, опреме (мерних вага на терену), једног путничког и једног
ватрогасног возила и пољопривредних радних машина.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

1.134.426.704,89

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

1.533.000,00

 8.

0,00

0,00

1.127.123.253,13

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

1.316.300,13

Укупно

4.454.151,63

Коментар

       У извештајном периоду није било промена по овом основу.
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 8.

1.316.300,13Готовина 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

4.066.438,99

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

1.533.000,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

1.134.038.992,25

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

1.127.123.253,13

1в

387.712,64

387.712,64

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

     У извештајном периоду, у табели под Редним бројем 3 - Потраживања, евидентиран је износ отписа, односно умањења потраживања
за 387.712,64 динара, насталог након окончаног намирења потраживања у целости од привредног друштва "ДРАЛОНИ ФОРТЕ" из
Пожаревца према усвојеном плану реорганизације . Наиме приказани износ представља разлику између износа раније (по отварању
стечајног поступка) предвиђеног процента наплате потраживања и наведеног износа намиреног дуговања.

67.014,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

1.533.000,00

0,00 0,00

0,00

67.014,00

0,00

Лиценце и патенти

1.127.123.253,13

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

1.132.655.678,12

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

3.999.424,99

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

0,00

0,00

 4.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 1.

 6.

Остала имовина

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене

0,00

 7. 0,00 0,00

 5.

0,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

        У колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање под редним бројем 2 - Потраживања, евидентиран је износ од
67.014,00 динара што представља укупно наплаћено потраживање из претходног периода и то једно у износу од 30.000,00 динара од
закупца "ПРЕВОЗ 012" д.о.о. и друго у износу од 37.014,00 динара од закупца "МЛАДОСТ Хомоље" д.о.о. оставрено путем принудне
наплате тј. ангажованог извршитеља.
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Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

0,00

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Лиценце и патенти

 4.

 1.

0,00

 3.

Потраживања (настала у извештајном периоду)

0,00

Предујам за покретање стечаја

Залихе 0,00

 8.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

0,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

7.000,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

238.354,76

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

67.014,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,0049.312.368,76

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

7.000,00

0,00

7.000,00

49.000.000,00

Коментар

   Укупан остварен готовински прилив у извештајном периоду износи укупно 49.312.368,76 динара, а састоји се од следећих ставки:
     - Ред.бр. 1 - Камате и други финансијски приходи - износ од 238.354,76 динара представља укупан прилив од камате на орочена
средства стечајног дужника.
     - Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - износ од 67.014,00 динара представља наплаћено потраживање из претходног периода.
     - Ред.бр. 11 - Потраживања у извештајном периоду - износ од 7.000,00 динара представља укупан износ уплаћен на име откупа стана
(две рате по 3.500,00 дин.) од стране Јенић Живадина из Пожаревца.
     - Ред.бр. 12 - Повраћај орочених средстава - износ од 49.000.000,00 динара не представља стварно остварени прилив у извештајном
периоду већ трансакцију преноса средстава ороченог депозита по доспећу на текући рачун стечајног дужника из Банке Поштанска
штедионица а.д. где су била орочена према тада најповољнијим условима а у циљу очувања вредности и увећања стечајне масе.
     Реално остварени прилив средстава и извештајном периоду износи 312.368,79 динара.
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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

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

0,00 3.721,662. Судски трошкови 3.721,66 0,003.721,66

0,00 75.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 75.000,00 0,0075.000,00

236.794,89 0,00
4.

Разлика између исплаћене и коначне
награде стечајног управника 0,00 236.794,890,00

325.000,00 75.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 75.000,00 0,00400.000,00

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 2.877,578. Остали трошкови стечајног поступка 2.877,57 0,002.877,57

Укупно 481.599,23561.794,89 156.599,23 156.599,23 236.794,89

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 1.920,001. Канцеларијски материјал 1.920,00 0,001.920,00

62.196,61 -62.196,612. Електрична енергија 0,00 0,000,00

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

2.000,89 29.012,114. Гориво и мазиво 31.013,00 0,0031.013,00

280,00 5.428,025. Пошта и телефон 5.708,02 0,005.708,02

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

138.384,00 0,007. Текуће одржавање 0,00 138.384,000,00

0,00 8.565,008. Платни промет 8.185,00 0,008.565,00

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

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

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

0,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 0,000,00

0,00 0,0013. Дневнице и путни трошкови 0,00 0,000,00

0,00 113.528,1014. Бруто зараде по уговору o раду 113.528,10 0,00113.528,10

0,00 302.367,3015. Бруто зараде по уговору о делу 302.367,30 0,00302.367,30

0,00 60.000,0016. Књиговодствене услуге 60.000,00 0,0060.000,00

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

12.645.821,77 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 12.645.821,770,00

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

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

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

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

0,00 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

49.000.000,00

0,00

Укупно 49.523.101,4212.848.683,27 522.721,42 458.623,92 12.784.205,77

     Стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду крећу се у оквиру износа
који су одобрени решењима стечајног судије осим код трошкова платног промета где је дошло до прекорачења у износу од 380,00
динара.
     Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 13.021.000,66 динара.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је по сравњењу са књиговодством извршен отпис у категоријама под:
   - ред. бр. 2 - Електрична енергија, у износу од 62.196,61 динара (састоји се од дела од 61.775,11 динара као износ обављене а не
обрисане компензације и три застарела рачуна сваки по 140,50 динара камате, с почетка 2012.године, тако да су стварно настали
трошкови у тој категорији приказани у табели Обавезе стечајне масе као негативан износ од -62.196,61 динара)

Коментар

5ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ФАБРИКА ШЕЋЕРА СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПОЖАРЕВАЦ , ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ  -
Извештај за  октобар - децембар 2018.



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

   - ред. бр. 4 - Гориво и мазиво, у износу од 2.000,89 динара (био погрешно евидентиран трошак средином 2016.године, тако да су
стварно настали трошкови у тој категорији од 31.013,00 динара умањени за тај износ и приказани у табели Обавезе стечајне масе као
29.012,11 динара)
   - ред.бр. 5 - Пошта и телефон, у износу од 280,00 динара (погрешно евидентиран рачун средином 2016.године, тако да су стварно
настали трошкови у тој категорији од 5.708,02 динара умањени за тај износ и приказани у табели Обавезе стечајне масе као 5.428,02
динара)

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

1.173.269.567,24

7.

0,00

0,00

53.474.359,04

0,00

0,00

0,00

1.119.795.208,20

 5.

1.119.795.208,20

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

0,00 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

0,00

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

53.474.359,04

Врста одлива

Разлучни повериоци

1.173.269.567,24

Коментар

Утврђене обавезе стечајног дужника у извештајном периоду нису промењене.

Укупно стање обавеза на дан 31.12.2018. године износе 1.173.269.567,24 динара.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2018.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

1.316.300,13 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2018.

 5.

50.004.700,65

 4.

623.968,24

 2. 49.312.368,76

 6.

Укупан одлив

Коментар

      Стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.10.2018.године, износи
1.316.300,13 динара ( ИЗВОД банке - број 72 од 29.09.2018.године).
      Стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2018.године, износи
623.968,24 динара ( ИЗВОД банке - број 95 од 31.12.2018.године).
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0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.10.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.12.2018.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

       У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Верица Субашић, за месеце: X, XI, и XII/2018 (нето)1. 75.000,00

Славко Павловић, за месеце: X, XI, и XII/2018 (нето)2. 54.000,00

Радинка Петровић, за месеце: X, XI, и XII/2018 (нето)3. 54.000,00

порези и доприноси ПИО на накнаде (уговори о делу), за месеце: X, XI, и XII/20184. 119.367,30

Ћирић Владан, за месеце: X, XI, и XII/2018 (нето)5. 67.500,00

порези и доприноси ПИО на накнаду (уговор о привр. и поврем. посл.), за месеце: X, XI, и XII/20186. 46.028,10

Љубинка Вучковић ПР - књиговодствена агенција, за месеце: X, XI, и XII/2018 (нето)7. 60.000,00

475.895,40Укупно

Ангажовани радници у извештајном периоду обављају по уговору о делу следеће послове:
  - Верица Субашић, пружање правних услуга стечајном управнику у вези поступања у стечајном поступку и заступање стечајног дужника
у парничним и другим поступцима
  - Славко Павловић, вођење стечаја у програму ЕРС;
  - Петровић Радинка, административни послови, пријем и слање поште, архивирање документације, вођење деловодника.
Радник  ангажован у извештајном периоду обавља по уговору о привременим и повременим пословима  следеће послове:
  - Ћирић Владан, послови у вези праћења закупа пословног простора и обезбеђење објеката у дневној смени.

За потребе обављања финансијско - рачуноводствених послова и послова вођења пословних књига стечајног дужника ангажована је
књиговодствена агенција Љубинка Вучковић ПР уз месечну накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

49.000.000,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

3.999.424,99

1.127.123.253,13

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

1.182.279.646,36

Лиценце и патенти

1.533.000,00

623.968,24

 8.

31.12.2018.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

        Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2018.године, износи
1.182.279.646,36 динара, а састоји се од:
     - Ред.бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 623.968,24 динара представља новчана средства на текућем рачуну
стечајног дужника код банке ЕФГ Еуробанк а.д.
     - Ред.број 2 - Орочена средства - износ од 49.000.000,00 динара представља ороченa средства стечајног дужника код банке
Поштанска штедионица а.д.,
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     - Ред.бр. 5 - Потраживања - износ од 3.999.424,99 динарa односи се на потраживања стечајног дужника.
    Један део су потраживања из периода пре отварања стечајног поступка која су процењенa са могућношћу наплате од 25 %  у укупном
износу од 513.838,67 дин. и то: 1) Српска фабрика шећера, Београд, 225.750,00 дин., дужник је у стечају пре отварања стечајног поступка
над ФАБРИКОМ ШЕЋЕРА, није поднета пријава потраживања; 2) "МЕБЛЕ АСС", Пожаревац, 271.338,67 дин.,  покренут извршни поступак
Пред Привредним судом у Пожаревцу, број предмета 4.Ив.1407/2012, Ив.А.146/2016; 3) Фабрика уља ''ДУНАВКА'', Велико Градиште,
16.750,00 дин.,  дужник је у стечају пре отварања стечајног поступка над ФАБРИКОМ ШЕЋЕРА, није поднета пријава потраживања;
    Други део су потраживања стечајног дужника од закупаца пословног простора или паркинг простора или земљишта из претходног
периода у укупном износу од 3.485.586,32 дин. и то: 1)  "БОНИМА", 430.003,12 дин., повезано лице са МЕБЛЕ АСС, Пожаревац, који је
тужен за укупан износ дуговања од 1.706.717,35 динара. ; 2) "ВИЦТОРИА ЛОГИСТИЦ", 99.990,11 дин., застарело потраживање из
2010.год.; 3) "ЕУРОСИЦОМ", 47.445,85 дин., застарело потраживање из 2010.год. ; 4) "ИЗО - ТИМ" д.о.о., Пожаревац, 145.044,08 дин.,
потраживање из 2015.год.; 5) "ИНТЕРПО", 1.392.476,93 дин., поднета тужба Привредном суду у Пожаревцу. Поступак се води под бројем
IV.бр.109/2014, П.бр.136/2014 и бр.326/2015 за износ од 706.138,72 динара и под бројем IV.789/20158 и ИВА.161/2016 за износ од
804.565,58 динара.; 6) "КОКЕР ЗОРА", 50.335,65 дин., привредно друштво брисано из АПР-а.; 7) "МАРКЕТ ПАРКЕТ", 303.679,31 дин., ; 8)
"МЛАДОСТ Хомоље -Јошаница", 25.136,28 дин., потраживање по предмету П.556/2013; 9) "Поповић и синови" д.о.о., Пожаревац, 105,96
дин., разлика по књиговодственој евиденцији; 10) "Поповић транспорт 012" д.о.о., 34.712,55 дин., ; 11) "Превоз 012" д.о.о., 519.291,13
дин., ; 12) "ПРОФИ ПАРКЕТ", 11.326,52 дин., ; 13) "СИГМА ТМ", 41.068,79 дин., застарело потраживање из 2010.године, закупац
неликвидан; 14) "ФИЛИП" д.о.о., Пожаревац, 7.080,00 дин., застарело потраживање из 2011.г.; 15) Ауто-школа ВАСА д.о.о., 2.950,00 дин.,
застарело потраживање из септембра 2012.г.; 16) Ауто-школа ЗЕБРА -"Сигнал" д.о.о., 5.900,00 дин., застарело потраживање из јула
2012.г.; 17) Ауто-школа МЛАДОСТ -"Младост Хомоље" д.о.о., 36.249,72 дин., извршни поступак у току, бр.предмета Ив.бр.861/2013,
П.бр.556/2013, И.бр.151/2014 и И.и.А286/2016 ; 18) ''КОМПРОМИС ДИЗАЈН'', Пожаревац, 828,71 дин., ; 19) "МЕБЛЕ АСС", Пожаревац,
81.794,05 дин., покренут извршни поступак Пред Привредним судом у Пожаревцу, број предмета 4.Ив.1407/2012, Ив.А.146/2016; 20) ПД
"ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електроморава" Пожаревац, 4.277,93 дин., разлика по књиговодственој евиденцији; 21) ''ПРО ТЕК",
Пожаревац, 120.717,64 дин., ; 22) СЗТР "ОГРЕВ - ПЕНДА ПРЕВОЗ", Десина, 24.099,92 дин., застарело потраживање из октобра 2010.г.; 23)
"STRABAG AG" огранак, 144,23 дин.,  разлика по књиговодственој евиденцији и 24) "Tоплина 012", 24.541,47 дин. (НАПОМЕНА: за
закупце – дужнике под редним бројевима: 7, 10,  11, 12, 21 и 24 потребно је у ЕРС-у извршити отпис по основу обавезе стечајног
дужника због прекида у снабдевању електричном енергијом у периоду од 04.10.2011. до 30.09.2012.године (дневна накнада 1.000,00
динара ради коришћења електроагрегата)
     - Ред.бр. 7 - Друга финансијска средства (удели и акције) - исказани износ од 1.533.000,00 динара представља вредност акцијског
капитала који стечајни дужник поседује у АГРОБАНЦИ а.д. Београд, сада у стечају.
     - Ред.бр. 9 - Некретнине, постројења и опрема - износ од 1.127.123.253,13 динара представља процењену вредност преостале
непродате имовине стечајног дужника која се састоји од земљишта, опреме (мерних вага на терену), једног путничког и једног
ватрогасног возила и пољопривредних радних машина.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

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

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2018.
     У извештајном периоду стечајни управник је обављао редовне послове у овом стечајном поступку.
     Ради комплетног увида у предмет поново наводимо основне активности и проблеме чије се решавање очекује у наредном периоду.

     У току је решавање имовинско правног статуса за пољопривредно земљиште површине 11 ха 5 ари и 36 м2 , неспорно власништво
стечајног дужника је пољопривредно земљиште површине 4 ха 83 ара и 99 м2, а стечајни дужник је и сувласник пољопривредног
земљишта чији идеални део укупно износи 4 ха 17 ари и 67 м2 што ће такође бити предмет продаје.

     Наведено пољопривредно земљиште површине од 20 ха 12 ари и 2 м2 налази се у индустријској зони града Пожаревца у
непосредној близини објеката „Фабрике шећера“ које је купио Град Пожаревац у поступку прикупљања јавних понуда 03.11.2015.
године. У досадашњој комуникацији са представницима града Пожаревца стечајном дужнику је најављено да ће од стране града бити
купљено комплетно пољопривредно земљиште за потребе уређења индустријске зоне ради инвестирања у нове производне
капацитете и отварања нових радних места.
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     Стечајни управник до сада није излагао продаји неспорно пољопривредно земљиште обзиром да ово пољопривредно земљиште
заједно са пољопривредним земљиштем за које су утоку судски и управни поступак, чине јединствену имовинску целину, тако да
појединачна продаја не би била целисходна.

     Једини потенцијални купац овог земљишта је Град Пожаревац обзиром на планиране активности у вези уређења индустријске зоне
града. Представници града Пожаревца су најавили куповину овог земљишта кроз редовни поступак или кроз експропријацију, тако да је
мала вероватноћа да ће бити других заинтересованих купаца.

31.12.2018.
     Стечајни дужник је пре више од 30 година као учесник у поступку комасације унео у комасациону масу земљиште површине 22 ха 15
ари и 99 м2. Овај поступак није правоснажно окончан обзиром да је Комисија за комасацију Скупштине града Пожаревца више пута
доносила Решења - изводе о расподели комасационе масе којим је стечајном дужнику вршила расподелу земљишта дупло веће
вредности уз обавезу плаћања накнаде коју стечајни дужник није био у могућности да плати.

     Последњим Решењем - изводом о расподели комасационе масе број 07-461-18/2008 од 16.12.2016 године Комисија за комасацију
Скупштине града Пожаревца је стечајном дужнику као учеснику комасације по основу унетог земљишта у комасациону масу површине
22 ха 15 ари и 99 м2 расподелила из комасационе масе земљиште површине 51 ха 70 ари и 39 м2 уз обавези да стечајни дужник плати
накнаду за добијено земљиште веће вредности у износу од 29.127.226,00 динара.

     На наведено решење стечајни дужник је благовремено уложио жалбу која је одбијена и поднео тужбу Управном суду у Београду.
Пресудом Управног суда 7 У 8943/17 од 07.03.2018. године поништава се решење Министарства пољопривреде и заштите животне
средине РС бр. 461-02-4/2017-09 и предмет враћа надлежном органу на поновно одлучивање.

     Стечајни дужник у поступку комасације треба да добије пољопривредно земљиште површине 22 ха 15 ари и 99 м2 односно онолико
колико је и унео и комасациону масу.

31.12.2018.
     Потенцијална непокретна имовина стечајног дужника која ће бити предмет продаје састоји се из пољопривредног земљишта  укупне
површине од сса 42 ха 28 ари и 1 м2 чија очекивана процењена вредност износи сса 2,1 милиона евра.

     Неуновчена покретна имовина стечајног дужника је незнатне вредности и састоји се из расходованих комбајна за шећерну репу (15
комада), једног путничког возила, ватрогасне цистерне и расходованих колских вага (42 комада) које се налазе на широј територији
града Пожаревца, продају се у поступку континуиране продаје путем непосредне погодбе, као секундарна сировина. Процењена
вредност ове имовине (изузимајући колске ваге) износи 4.422.490,00 динара а иста није продата обзиром да су за сада достављене
понуде у износу мањем од 50% од процењене вредности. Обзиром да потенцијални купци на захтев стечајног управника нису
побољшали своје понуде, стечајни управник ће се обратити Одбору поверилаца ради добијања сагласности за продају ове имовине по
цени нижој од 50 % од процењене вредности. У току извештајног периода  није окончан ниједан поступак у вези имовине стечајног
дужника.

     На основу свега напред наведеног, по окончању парничног и управног поступка као и окончања поступка комасације, стечајни
управник ће уновчити комплетну имовину стечајног дужника, спровести накнадну деобу стечајне масе и закључити стечајни поступак
над стечајним дужником.
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Прилози

14.03.2019.Датум:

ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ФАБРИКА ШЕЋЕРА СА
ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПОЖАРЕВАЦ , ЂУРЕ
ЂАКОВИЋА ББ

Назив стечајног дужника:

Број предмета: Бр.4.Ст.572/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.10.2018. 31.12.2018.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

Јенић Живадин 3.500,00рата 10/2018 26.10.2018.

Јенић Живадин 3.500,00рата 11/2018 29.11.2018.

Укупно: 7.000,00

Укупни приходи: 7.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2018.за период од: 31.12.2018.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Марко Николић ПР, извршитељ
3.721,66

предујам И.ив.А-
146/2016

13.12.2018.

Укупно: 3.721,66

Прелиминарна награда ст. управника

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,00п.н.10/2018 01.10.2018.

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,00п.н.11/2018 01.11.2018.

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,00п.н.12/2018 01.12.2018.

Укупно: 75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,00н.т.10/2018 01.10.2018.

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,00н.т.11/2018 01.11.2018.

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,00н.т.12/2018 01.12.2018.

Укупно: 75.000,00

Остали трошкови стечајног поступка

Делхаизе Сербиа д.о.о. 2.877,57Проф.15 15.10.2018.

Укупно: 2.877,57

156.599,23Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"Принт" 1.920,00ПредРн.126/2018 17.10.2018.

Укупно: 1.920,00

Гориво и мазиво

НИС АД 10.494,00г.10/2018 01.10.2018.

НИС АД 10.042,00г.11/2018 01.11.2018.

НИС АД 10.477,00г.12/2018 31.12.2018.

Укупно: 31.013,00
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Пошта и телефон

"ТЕЛЕКОМ" Србија
1.675,60

68-204-012-
1452153

03.10.2018.

ЈП ПТТ Србија 1.000,00181200000424 18.10.2018.

"ТЕЛЕКОМ" Србија
1.380,32

98-205-012-
2657506

06.11.2018.

"ТЕЛЕКОМ" Србија
1.652,10

15-206-012-
1523788

13.12.2018.

Укупно: 5.708,02

Платни промет

Banca INTESA a.d. - Beograd

325,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.10.2018.

Banca INTESA a.d. - Beograd

230,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

24.10.2018.

Banca INTESA a.d. - Beograd

485,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.10.2018.

Banca INTESA a.d. - Beograd

480,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.10.2018.

Banca INTESA a.d. - Beograd

105,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

13.11.2018.

Banca INTESA a.d. - Beograd

5.280,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.11.2018.

Banca INTESA a.d. - Beograd

485,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.11.2018.

Banca INTESA a.d. - Beograd

55,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.12.2018.

Banca INTESA a.d. - Beograd

100,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.12.2018.

Banca INTESA a.d. - Beograd

535,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.12.2018.

Banca INTESA a.d. - Beograd

485,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.12.2018.

Укупно: 8.565,00

Бруто зараде по уговору o раду

Ћирић Владан 22.500,00з.10/2018-р 01.10.2018.

Пореска управа и Фонд ПИО 15.342,70з.10/2018-пиоР 01.10.2018.

Ћирић Владан 22.500,00з.11/2018-р 01.11.2018.

Пореска управа и Фонд ПИО 15.342,70з.11/2018-пиоР 01.11.2018.

Ћирић Владан 22.500,00з.12/2018 -р 01.12.2018.

Пореска управа и Фонд ПИО 15.342,70з.12/2018-пиоР 01.12.2018.

Укупно: 113.528,10

Бруто зараде по уговору о делу

Субашић  Верица 25.000,00з.10/2018 -1 01.10.2018.

Павловић Славко 18.000,00з.10/2018 -2 01.10.2018.

Петровић Радинка 18.000,00з.10/2018 -3 01.10.2018.

Пореска управа и Фонд ПИО 39.789,10пидПИО-10/2018 01.10.2018.
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Бруто зараде по уговору о делу

Субашић  Верица 25.000,00з.11/2018 -1 01.11.2018.

Павловић Славко 18.000,00з.11/2018 -2 01.11.2018.

Петровић Радинка 18.000,00з.11/2018 -3 01.11.2018.

Пореска управа и Фонд ПИО 39.789,10пидПИО-11/2018 01.11.2018.

Субашић  Верица 25.000,00з.12/2018 -1 01.12.2018.

Павловић Славко 18.000,00з.12/2018 -2 01.12.2018.

Петровић Радинка 18.000,00з.12/2018 -3 01.12.2018.

Пореска управа и Фонд ПИО 39.789,10пидПИО-12/2018 01.12.2018.

Укупно: 302.367,30

Књиговодствене услуге

Љубинка Вучковић ПР - књиговодствене услуге 20.000,00к.10/2018 01.10.2018.

Љубинка Вучковић ПР - књиговодствене услуге 20.000,00к.11/2018 01.11.2018.

Љубинка Вучковић ПР - књиговодствене услуге 20.000,00к.12/2018 01.12.2018.

Укупно: 60.000,00

523.101,42Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 679.700,65

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca INTESA a.d. - Beograd, 160-344896-87
EFG Eurobank a.d., 250-39720-56

01.10.2018. 50.316.300,13Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2018.за период од: 31.12.2018.

Камате и други финансијски приходи

Banca INTESA a.d. - Beograd 11.905,9501.10.2018.

Banca INTESA a.d. - Beograd 123.167,7501.11.2018.

Banca INTESA a.d. - Beograd 103.281,0627.11.2018.

Укупно: 238.354,76

Наплата потраживања

"Превоз 012" д.о.о 20.003,5529.10.2018.

"Превоз 012" д.о.о 9.996,4529.10.2018.

Ауто-школа МЛАДОСТ -"Младост Хомоље" д.о.о. 5.900,0015.11.2018.

Ауто-школа МЛАДОСТ -"Младост Хомоље" д.о.о. 349,7215.11.2018.

Ауто-школа МЛАДОСТ -"Младост Хомоље" д.о.о. 6.000,0015.11.2018.

Ауто-школа МЛАДОСТ -"Младост Хомоље" д.о.о. 6.000,0015.11.2018.

Ауто-школа МЛАДОСТ -"Младост Хомоље" д.о.о. 6.000,0015.11.2018.

Ауто-школа МЛАДОСТ -"Младост Хомоље" д.о.о. 750,2815.11.2018.

Ауто-школа МЛАДОСТ -"Младост Хомоље" д.о.о. 5.249,7205.12.2018.

Ауто-школа МЛАДОСТ -"Младост Хомоље" д.о.о. 6.000,0005.12.2018.

"МЛАДОСТ Хомоље -Јошаница" 764,2805.12.2018.

Укупно: 67.014,00

Потраживања (у извештајном периоду)

Јенић Живадин 3.500,0026.10.2018.

Јенић Живадин 3.500,0029.11.2018.

Укупно: 7.000,00

312.368,76Укупни приливи:
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Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2018.за период од: 31.12.2018.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Марко Николић ПР, извршитељ 3.721,6613.12.2018.

Укупно: 3.721,66

Прелиминарна награда ст. управника

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,0026.10.2018.

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,0027.11.2018.

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,0024.12.2018.

Укупно: 75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

АЛСУ - Центар за стечај 50.000,0002.10.2018.

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,0002.10.2018.

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,0002.10.2018.

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,0002.10.2018.

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,0002.10.2018.

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,0002.10.2018.

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,0002.10.2018.

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,0002.10.2018.

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,0002.10.2018.

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,0002.10.2018.

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,0002.10.2018.

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,0002.10.2018.

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,0026.10.2018.

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,0027.11.2018.

АЛСУ - Центар за стечај 25.000,0024.12.2018.

Укупно: 400.000,00

Остали трошкови стечајног поступка

Делхаизе Сербиа д.о.о. 2.877,5715.10.2018.

Укупно: 2.877,57

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"Принт" 1.920,0018.10.2018.

Укупно: 1.920,00

Гориво и мазиво

НИС АД 10.494,0001.11.2018.

НИС АД 10.042,0004.12.2018.

НИС АД 10.477,0031.12.2018.

Укупно: 31.013,00

Пошта и телефон

"ТЕЛЕКОМ" Србија 1.675,6018.10.2018.

ЈП ПТТ Србија 1.000,0018.10.2018.

"ТЕЛЕКОМ" Србија 1.380,3208.11.2018.

"ТЕЛЕКОМ" Србија 1.652,1013.12.2018.

Укупно: 5.708,02

Платни промет

Banca INTESA a.d. - Beograd 325,0010.10.2018.

Banca INTESA a.d. - Beograd 230,0024.10.2018.

Banca INTESA a.d. - Beograd 485,0031.10.2018.
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Платни промет

Banca INTESA a.d. - Beograd 480,0031.10.2018.

Banca INTESA a.d. - Beograd 105,0013.11.2018.

Banca INTESA a.d. - Beograd 5.280,0030.11.2018.

Banca INTESA a.d. - Beograd 485,0030.11.2018.

Banca INTESA a.d. - Beograd 55,0010.12.2018.

Banca INTESA a.d. - Beograd 100,0020.12.2018.

Banca INTESA a.d. - Beograd 535,0031.12.2018.

Banca INTESA a.d. - Beograd 485,0031.12.2018.

Укупно: 8.565,00

Бруто зараде по уговору o раду

Ћирић Владан 22.500,0026.10.2018.

Пореска управа и Фонд ПИО 15.342,7026.10.2018.

Ћирић Владан 22.500,0027.11.2018.

Пореска управа и Фонд ПИО 15.342,7027.11.2018.

Ћирић Владан 22.500,0024.12.2018.

Пореска управа и Фонд ПИО 15.342,7024.12.2018.

Укупно: 113.528,10

Бруто зараде по уговору о делу

Субашић  Верица 25.000,0026.10.2018.

Павловић Славко 18.000,0026.10.2018.

Петровић Радинка 18.000,0026.10.2018.

Пореска управа и Фонд ПИО 39.789,1026.10.2018.

Субашић  Верица 25.000,0027.11.2018.

Павловић Славко 18.000,0027.11.2018.

Петровић Радинка 18.000,0027.11.2018.

Пореска управа и Фонд ПИО 39.789,1027.11.2018.

Субашић  Верица 25.000,0024.12.2018.

Павловић Славко 18.000,0024.12.2018.

Петровић Радинка 18.000,0024.12.2018.

Пореска управа и Фонд ПИО 39.789,1024.12.2018.

Укупно: 302.367,30

Књиговодствене услуге

Љубинка Вучковић ПР - књиговодствене услуге 20.000,0026.10.2018.

Љубинка Вучковић ПР - књиговодствене услуге 20.000,0027.11.2018.

Љубинка Вучковић ПР - књиговодствене услуге 20.000,0024.12.2018.

Укупно: 60.000,00

Орочење средстава

EFG Eurobank a.d. 49.000.000,0030.11.2018.

Укупно: 49.000.000,00

50.004.700,65Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2018. 49.623.968,24
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