
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1.Ст.911/2010

09.11.2012.

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОЉОПРИВРЕДНО
ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ ЛАПОВО , ЊЕГОШЕВА 25 - У
СТЕЧАЈУ

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Број лиценце:

07149409Матични број:

1) KBC banka A.D.- Beograd, 115-27090-80Текући 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:01.01.2012. 31.03.2012.

 9.

Остала имовина

5.964.420,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

5.972.058,00Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

7.638,00

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

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.

01.01.2012.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Стечајни биланс из претходног извештајног периода.

На почетку извештајног периода стечајни биланс се састоји од:

- готовине на рачуну стечајног дужника у износу од 7.638,00 динара;
- некретнине у износу од 5.964.420,00 динара.

Укупно: 5.972.058,00 динара.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

5.972.058,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

0,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

5.964.420,00

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

7.638,00

Укупно

0,00

Коментар

У току извештајног периода није дошло до повећања вредноси имовине.

 8.

7.638,00Готовина 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

0,00

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

5.972.058,00

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

5.964.420,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовине по било ком основу.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

5.964.420,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

5.964.420,00

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

0,00

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

У току извештајног периода није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

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

0,00

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.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,000,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

У току извештајног периода није дошло до прилива по било ком основу.
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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

78.448,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 78.448,000,00

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

225.000,00 45.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 45.000,00 270.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

681.000,00 130.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 130.000,00 811.000,000,00

0,00 0,006. Накнада трошкова чланова одбора повер. 0,00 0,000,00

115.110,00 0,007. Трошкови принудне ликвидације 0,00 115.110,000,00

0,00 0,008. Остали трошкови стечајног поступка 0,00 0,000,00

Укупно 0,001.099.558,00 175.000,00 175.000,00 1.274.558,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

38.500,00 2.000,001. Канцеларијски материјал 4.000,00 40.500,000,00

12.500,00 0,002. Електрична енергија 0,00 12.500,000,00

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

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

42.000,00 2.000,005. Пошта и телефон 4.000,00 44.000,000,00

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

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

0,00 0,008. Платни промет 2.000,00 0,000,00

0,00 0,009. Премија осигурања 9.600,00 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 0,0014. Бруто зараде по уговору o раду 0,00 0,000,00

848.480,00 143.372,0015. Бруто зараде по уговору о делу 149.000,00 991.852,000,00

225.000,00 42.000,0016. Књиговодствене услуге 42.000,00 267.000,000,00

0,00 25.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 25.000,00 25.000,000,00

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

23.900,00 0,0019. Административне таксе 0,00 23.900,000,00

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

105.000,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 15.000,00 105.000,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 0,001.295.380,00 250.600,00 214.372,00 1.509.752,00

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 389.372,00 дин. и то:

Трошкови стечајне масе:

-Награда за рад стечајног управника по чл. 34 ЗОС и Правилнику о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде
трошкова стечајних управника (на рачун: 840-1333721-21). Према Решењу Привредног суда у Крагујевцу 1 Ст.911/2010 од 30.09.2011. г.
којим се одређује прелиминарна награда стечајном управнику у месечном бруто износу од 15.000,00 дин. за период од 01.10.2011. до
31.03.2012. године. У извештајном периоду није било исплате по назначеном основу.
-Накнада трошкова стечајног управника по чл. 34 ЗОС и чл. 12 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и

Коментар
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

накнаде трошкова стечајних управника. (на рачун: 840-1333721-21). Накнада трошкова стечајног управника  у износу од по 50.000,00
динара месечно (за месец јануар у износу од 50.000,00 дин., фебруар 50.000,00 дин. и март 30.000,00 дин., што за овај период укупно
износи 130.000,00 динара). У извештајном периоду није било исплате по назначеном основу.

Обавезе стечајне масе:

-канцеларијски материјал по фактурама Књижаре Фокус из Параћина у износу од 2.000,00 динара,
-трошкови ПТТ у износу од 2.000,00 динара за извештајни период,
-бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажована лица на административним пословима, и то, два лица (Јелена Оташевић и
Мирјана Дробњак) уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, по решењу стечајног судије Посл. бр. 1. Ст. 911/2010 од 24.11.2010.
за ангажовање наведених лица у стечајном поступку почев од 22.11.2010. па до окончања стечајног поступка.
Напомена: У изв. периоду је услед преузимања и примопредаје дужности између разрешеног и новоименованог повереника стечајног
управника дошло до ангажовања лица по уговору о делу за попис целокупне имовине стечајног дужника, који се обавио у периоду
15.02.2012. год., 29.02.2012. године, и то:
1. Драгутин Обрадовић из Крагујевца, Ул. Незнаног јунака бр. 3/48 – председник, уз укупну бруто надокнаду у износу од 7.860,00
динара,
2. Мирјана Дробњак из Лапова, Ул. Змај Јовина бр. 5 - члан, без надокнаде за обављање пописа јер је већ ангажована у стечајном
поступку (са наведеним лицем је закључен анекс уговора о делу везано за даље ангажовање),
3. Милован Раденковић из Крагујевца, Ул. Сувоборска бр. 5/24 – члан, уз укупну бруто надокнаду у износу од 7.860,00 динара,
4. Зорица Степовић из Крагујевца – заменик члана, без надокнаде,
Закључком Посл. Бр. 1. Ст. 911/2010 од 25.05.2012. дата је сагласност ст. судије стечајном управнику да ангажује по уговору о делу:
Обрадовић Драгутина и Раденковић Милована оба из Крагујевца ради обављања посл. пописа имовине стечајног дужника, уз накнаду у
нето износу од 5.000,00 динара, као и Степовић Зорице из Крагујевца за обављање посл. асистента у ЕРС-у и обављање свих адм.-тех.
послова уз накнаду у месечном нето износу од 12.000,00 дин. за период од 01.03.2012. год. па до закључења ст. поступка.
Раскинут је уговор о делу закључен 22.11.2010. са Оташевић Јеленом услед престанка потребе за даљим ангажовањем закључно са
29.02.2012. год.
- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме АЦЦ Сервис из Параћина за месечну бруто накнаду од по
15.000,00 динара, по решењу стечајног судије Посл. бр. 1. Ст. 911/2010 од 11.11.2011. за ангажовање почев од 01.01.2011. па до
окончања стечајног поступка.
Напомена: Из горе поменутих разлога раскинут је уговор о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом фирмом АЦЦ Сервис
из Параћина и закључен уговор са Агенцијом за вођење посл. књига Оливере Прокић ПР, о чему постоји Закључак ст. судије од
27.03.2012. год.
- накнаде за заступање (адвокати, брокери) Ангажована је адв. Снежана Јеремић ради заступања ст. дужника и пружања осталих
правних услуга, у месечном износу од 25.000,00 дин. у периоду од 01.03.2012. па до окончања ст. поступка, по Закључку ст. судије Посл.
бр. 1. Ст. 911/2010 од 07.05.2012.

(Решењем Привредног суда у Крагујевцу Посл. Бр. 1 Ст. 911/2010 од 26.10.2012. одобрен је предлог плана трошкова за месец јануар
2012. у укупном износу од 154.800,00 дин., Решењем Привредног суда у Крагујевцу Посл. Бр. 1 Ст. 911/2010 од 12.09.2012. одобрени су
предлози планова трошкова за месеце фебруар и март 2012. г. појединачно за месец фебруар 139.800,00 дин. и за месец март 2012. г.
131.000,00. Укупно за извештајни период 425.600,00 дин.)

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

108.732.293,65

7.

0,00

0,00

1.967.329,45

0,00

0,00

0,00

105.070.555,54

 5.

105.070.555,54

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

1.694.408,66

0,00

1.694.408,66

1.967.329,45

Врста одлива

Разлучни повериоци

108.732.293,65

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2012.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

7.638,00 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2012.

 5.

0,00

 4.

7.638,00

 2. 0,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

Како у току извештајног периода није било прилива нити одлива новчаних средстава, то је почетно стање 7.638,00 динара, као и крајње
стање што се доказује изводом бр.9 од 01.04.2011. године, јер од тог датума нису биле никакве промене.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.12.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.03.2012.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Јелена Оташевић1. 0,00

Мирјана Дробњак2. 0,00

Драгутин Обрадовић3. 0,00

Милован Раденковић4. 0,00

Зорица Степовић5. 0,00

АЦЦ Сервис доо Параћин6. 0,00

Оливера Прокић ПР, Биро за обраду података7. 0,00

Адв. Снежана Јеремић8. 0,00

0,00Укупно

Стечајни управник АПЦС је дана 03.02.2012. дел. бр. 10-311/12-2079уап/02 Опозвала пуномоћје бр. 10-4543/10-2079уап/02 од
25.10.2010. године. Привредном суду у Крагујевцу је упућено Обавештење о опозиву пуномоћја и именовању новог повереника
стечајног управника.
АПЦС је пономоћјем бр. 10-365/12-2079уап/02 и Уговором бр. 1-97/12-2079уап/02 од 07.02.2012. овластила Слободана Коцића ПР,
Агенција за стечај и остале услуге "Кодекс", Крагујевац да у име и за рачун АП обавља послеове из надлежности Агенције за
приватизацију као стечајног управника предвиђене ЗОС, у стечајном поступку који се води над Друштвеним предузећем "ПИК Лапово" у
стечају из Лапова, у коме је Агенција за приватизацију Решењем Посл.  бр. 1 Ст. бр. 911/2010 Привредног суда у Крагујевцу од
19.10.2010. именована за стечајног управника.
Услед горе наведеног дошло је до раскида уговора са појединим раније ангажованим лицима и ангажовања нових лица у стечајном
поступку.

У извештајном периоду није било исплате услед недостатка финансијских средстава.

Коментар
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 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

0,00

5.964.420,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

5.972.058,00

Лиценце и патенти

0,00

7.638,00

 8.

31.03.2012.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

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

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.02.2012.  Обавештење стечајног управника бившем поверенику
Дана 03.02.2012. заведено под дел. бр. 1.85/12-2079уап/02 послато је Обавештење бившем поверенику стечајног управника Саши
Јовановићу о једностраном раскиду уговора о заступању.

03.02.2012.  Опозив пуномоћја
Стечајни управник АПЦС је дана 03.02.2012. дел. бр. 10-311/12-2079уап/02 Опозвала пуномоћје бр. 10-4543/10-2079уап/02 од
25.10.2010. године.

08.02.2012.  Обавештење
Привредном суду у Крагујевцу је упућено Обавештење о опозиву пуномоћја и именовању новог повереника стечајног управника.

07.02.2012.  Пуномоћје и Уговор о обављању послова у име и за рачун Агенције за приватизацију
АПЦС је пономоћјем бр. 10-365/12-2079уап/02 и Уговором бр. 1-97/12-2079уап/02 од 07.02.2012. овластила Слободана Коцића ПР,
Агенција за стечај и остале услуге "Кодекс", Крагујевац да у име и за рачун АП обавља послеове из надлежности Агенције за
приватизацију као стечајног управника предвиђене ЗОС, у стечајном поступку који се води над Друштвеним предузећем "ПИК Лапово" у
стечају из Лапова, у коме је Агенција за приватизацију Решењем Посл.  бр. 1 Ст. бр. 911/2010 Привредног суда у Крагујевцу од
19.10.2010. именована за стечајног управника.

10.02.2012.  Записник о увођењу у дужност и примопредаја дужности у стечајном поступку
Дана 10.02.2012. године Записнички је извршено увођење у дужност и примопредаја дужности између бившег и новоименованог
повереника стечајног управника (дел. бр. 2079уап/02 од 13.02.2012.).

08.03.2012.  Попис имовине
Стечајни управник АПЦС, је дана 08.03.2012. (дел. бр. 2079уап/02-27-2894) дала сагласност на:
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Ангажовање лица по уговору о делу за попис целокупне имовине стечајног дужника, приликом преузимања и примопредаје дужности
између разрешеног и новоименованог повереника стечајног управника, који ће се обавити у периоду 15.02.2012. год., 29.02.2012.
године, и то:

1. Драгутин Обрадовић из Крагујевца, Ул. Незнаног јунака бр. 3/48 – председник, уз укупну бруто надокнаду у износу од 7.860,00
динара,
2. Мирјана Дробњак из Лапова, Ул. Змај Јовина бр. 5 - члан, без надокнаде за обављање пописа јер је већ ангажована у стечајном
поступку,
3. Милован Раденковић из Крагујевца, Ул. Сувоборска бр. 5/24 – члан, уз укупну бруто надокнаду у износу од 7.860,00 динара,
4. Зорица Степовић из Крагујевца – заменик члана, без надокнаде,

08.03.2012.  Сагласност на закључење Анекса уговора
Стечајни управник АПЦС, је дана 08.03.2012. (дел. бр. 2079уап/02-27-2893) дала сагласност на:

- Закључење анекса уговора о делу од 22.11.2010. године са Мирјаном Дробњак из Лапова, која је ангажована на административним
пословима, у периоду од 01.03.2012. године до окончања стечајног поступка или до постојања потребе за њеним ангажовањем, којим
се одређује месечна нето надокнада у износу од 10.000,00 динара,

08.03.2012.  Ангажовање лица у ст. поступку по Уговору о делу
Стечајни управник АПЦС, је дана 08.03.2012. (дел. бр. 2079уап/02-27-2893) дала сагласност на:

- Ангажовање лица по уговору о делу, Степовић Зорице из Крагујевца, на пословима уношења података у базу података – Систем за
електронско извештавање (ЕРС), компјутерску обраду података и експедицију поште, у периоду од 01.03.2012. године до окончања
стечајног поступка, уз месечну нето надокнаду у износу од 12.000,00 динара,

08.03.2012.  Раскид и закључење новог уговора о пружању књиговодствених услуга
Стечајни управник АПЦС, је дана 08.03.2012. (дел. бр. 2079уап/02-27-2892) дала сагласност на:
- Раскид уговора о пружању књиговодствених услуга са "ACC.SERVICEа" доо из Параћина,
- Закључење уговора о пружању књиговодствених услуга стечајном дужнику са Оливером Прокић ПР, Биро за обраду података из
Крагујевца, Матични број: 62588268 ПИБ: 107222492, чији је оснивач-предузетник Оливера Прокић,  ЈМБГ: 1107960725010, почев од
01.03.2012. године до окончања стечајног поступка, уз месечну бруто надокнаду у износу од 12.000,00 динара,

27.03.2012.  Закључак суда Посл. Бр. 1. Ст. 911/2010 од 27.03.2012.
Наведеним Закључком дата је сагласност ст. судије стечајном управнику да у поступку стечаја над стечајним дужником ДП "ПИК
Лапово", Лапово, уместо до сада ангажоване књиговодствене агенције "ACC SERVICE " из Параћина, ангажује по уговору о пружању
књиговодствених услуга Агенцији за вођење посл. књига Оливере Прокић, уз бруто накнаду у месечном износу од 12.000,00 дин. у
периоду од 01.03.2012. год. па до окончања стечајног поступка.

08.03.2012.  Закључење уговора о пружању адв. услуга
Стечајни управник АПЦС, је дана 08.03.2012. (дел. бр. 2079уап/02-27-2891) дала сагласност на:

- Закључење уговора о пружању адвокатских услуга са циљем прибављања имовинско правне документације која се односи на
непокретности стечајног дужника, нарочито пред надлежном службом катастра и вршење потребних промена на истим, заступања
стечајног дужника у поступцима који се воде пред Привредним судом у Крагујевцу и другим судовима и државним органима и
пружање осталих правних услуга, савета и мишљења, са Снежаном Јеремић, адвокатом из Крагујевца, ул. Николе Пашића бр. 4, ЈМБГ:
2707955725011, почев од 01.03.2012. године до окoнчања поверених радњи, уз месечну бруто надокнаду у износу од 25.000,00 динара,

27.03.2012.  Раскид уговора о делу
Стечајни управник АПЦС, је дана 27.03.2012. (дел. бр. 2079уап/02-27-3711) дала сагласност на:
- Раскид уговора о делу, закљученог 22.11.2010. године, са Оташевић Јеленом, која је била ангажована ради вођења административних
послова, услед престанка потребе за даљим ангажовањем, закључно са 29.02.2012. године.
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Прилози

09.11.2012.Датум:

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОЉОПРИВРЕДНО
ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ ЛАПОВО , ЊЕГОШЕВА 25 - У
СТЕЧАЈУ

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 1.Ст.911/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.01.2012. 31.03.2012.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2012.за период од: 31.03.2012.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 15.000,00020112 02.01.2012.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 15.000,00феб-3 06.02.2012.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 15.000,00мар-3 05.03.2012.

Укупно: 45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,00040112 02.01.2012.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,00феб-5 06.02.2012.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00мар-5 05.03.2012.

Укупно: 130.000,00

175.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Књижара Фокус 2.000,00080112 02.01.2012.

Укупно: 2.000,00

Пошта и телефон

трошкови птт готовинска исплата 2.000,00120112 02.01.2012.

Укупно: 2.000,00

Бруто зараде по уговору о делу

Оташевић Јелена 25.000,00јелена0112 02.01.2012.

Дробњак Мирјана 25.000,00мирјана0112 02.01.2012.

Оташевић Јелена 22.590,00феб-23 06.02.2012.

Дробњак Мирјана 22.590,00феб-23/1 06.02.2012.

Дробњак Мирјана 15.060,00мар-23 05.03.2012.

Степовић Зорица 18.072,00мар-23/1 05.03.2012.

Обрадовић Драгутин 7.530,00мар-23/2 05.03.2012.

Раденковић Милован 7.530,00мар-23/3 05.03.2012.

Укупно: 143.372,00
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Књиговодствене услуге

АЦЦ Сервис 15.000,00230112 02.01.2012.

АЦЦ Сервис 15.000,00феб-24 06.02.2012.

"Биро за обраду података" 12.000,00мар-24 05.03.2012.

Укупно: 42.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адв.Снежана Јеремић 25.000,00мар-25 05.03.2012.

Укупно: 25.000,00

214.372,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 389.372,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-149006-46
KBC banka A.D.- Beograd, 115-27090-80

01.01.2012. 7.638,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2012.за период од: 31.03.2012.

Укупно: 0,00

0,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2012. 7.638,00
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