
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1.Ст.911/2010

23.06.2016.

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:

2) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1247868-29

3) Unikredit Bank Srbija a.d., 170-30020243000-42

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:01.01.2014. 31.03.2014.

 9.

Остала имовина

5.964.420,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

5.971.858,00Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

7.438,00

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.

01.01.2014.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

У табела 1.а. приказане су вредности из извештаја стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10. 2013. године до
31.12.2013. године.
На почетку извештајног периода стечајни биланс се састоји од:
- готовине на рачуну стечајног дужника у износу од 7.438,00 динара;
- некретнине у износу од 5.964.420,00 динара.

1ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ ЛАПОВО , ЊЕГОШЕВА 25 - У СТЕЧАЈУ  - Извештај за
јануар - март 2014.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

5.971.858,00

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

7.438,00

Укупно

0,00

Коментар

У извештајном периоду није било  увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

 8.

7.438,00Готовина 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

5.971.858,00

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 извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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 извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

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 извештајном периоду није било готовинских прилива.
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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

270.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 270.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

1.441.000,00 90.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 90.000,00 1.531.000,000,00

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 0,001.904.558,00 90.000,00 90.000,00 1.994.558,00

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

40.500,00 0,001. Канцеларијски материјал 1.000,00 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

44.000,00 0,005. Пошта и телефон 0,00 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

0,00 970,008. Платни промет 0,00 0,00970,00

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

1.506.619,00 0,0015. Бруто зараде по уговору о делу 30.000,00 1.506.619,000,00

513.000,00 30.000,0016. Књиговодствене услуге 30.000,00 543.000,000,00

325.000,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 325.000,000,00

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

32.000,00 5.600,0019. Административне таксе 0,00 32.000,005.600,00

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 6.000,00 105.000,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 6.570,002.578.619,00 67.000,00 36.570,00 2.608.619,00

Стечајни судија је решењима Бр.2.Ст.911/2011 од 29.01.2014; 10.02.2014. i 24.03.2014.год., године одобрио план трошкова за јануар
фебрурар и март месец 2014. године у укупном износу од 157.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 156.570,00 дин. и то:

1. ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

У току извештајног периода стварно настале обавезе су по основу:
- накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 90.000,00 динара;

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

2. ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

У току извештајног периода стварно настале обавезе су по основу:
- платни промет у износу од 970,00 динара
- накнаде трошкова за пружање књиговодствених услуга ангажоване агенције у износу од 30.000,00 динара, Решењем стечајног судије
бр.2.Ст.911/2010 од 20.12.2013.
- Административне таксе у износу од 5.600,00 за предају захтева за легализацију

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- платни промет у износу од 970,00 динара
- Административне таксе у износу од 5.600,00 за предају захтева за легализацију

НАПОМЕНА:
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЈЕ ТЕХНИЧКОМ ГРЕШКОМ ИСПУСТИО ДА ТРЕЖИ ТРОШКОВЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА.

С ОБЗИРОМ ДА СУ УКУПНО ОДОБРЕНИ ТРОШКОВИ ВЕЋИ ОД НАСТАЛИХ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК СМАТРА ДА НЕМА ПОТРЕБЕ ТРАЖИТИ
ДОПУНУ ТРОШКОВА ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД

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

Утврђене обавезе поверилаца у претходним извештајним периодима

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2014.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

7.438,00 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2014.

 5.

6.570,00

 4.

868,00

 2. 0,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

У извештајном периода није било прилива а одливи су детаљно приказани у секцији 2б.
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Готовинска средства у износу од 868,00 динара налазе се на рачуну стечајног дужника број 170-300-20243000-42 код  UniCredit bank
Srbija a.d

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.14.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.03.2014.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Агенција ПЕР КОНТО Крагујевац1. 0,00

0,00Укупно

Агенција за вођење пословних књига стечајног дужника ангажована  уз сагласност стечајног судије, Решењем  бр.2.Ст.911/2010 од
20.12.2013. 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

0,00

5.964.420,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

5.965.288,00

Лиценце и патенти

0,00

868,00

 8.

31.03.2014.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Имовину стечајног дужника закључно са 31.03.2014. године чине :

Готовинска средства у износу од 868,00 динара налазе се на рачуну стечајног дужника број 170-300-20243000-42 код UniCredit bank
Srbija a.d и некретнине,  постројења и опрема чија је ликвидациона вредност 5.964.420,00 динара.
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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

08.01.2014.  ОДЛУКА ПО ИЗЛУЧНОМ ЗАХТЕВУ МИЛАНОВИЋ ЗОРАНА
У поступку разматрања поднетог захтева за излучење од 04.12.2013. године, примљеног 18.12.2013. године, стечајни управник је
проучио сву достављену документацију и у смислу члана 112. став 2. Закона о стечају донео следећу

О Д Л У К У

НЕ ПРИХВАТА СЕ захтев излучног повериоца Милановић Зорана из Лапова, ул. Патријарха Димитрија бр. 7 од 04.12.2013. године за
излучење непокретне имовине из стечајне масе –катастарских парцела К.П. бр.11343/1, К.П. бр. 5933/3 и К.П. бр.13103/2 КО ЛАПОВО.
Образложење
Излучни поверилац Милановић Зоран из Лапова, ул. Патријарха Димитрија бр. 7 поднео је дана 16.12.2013. године захтев за излучење
из стечајне масе катастарских парцела К.П. бр.11343/1, К.П. бр. 5933/3 и К.П. бр.13103/2 КО ЛАПОВО.

08.01.2014.  /
Стечајни управник је проучио све чињенице и расположиву документацију стечајног дужника, као и доказе поднете уз излучни захтев и
утврдио следеће:
Према наводима излучног повериоца правни претходник излучног повериоца трампио је 1966. године своје парцеле у укупној
површини од 00.75.00 м2 К.О. ЛАПОВО  са ДП „ ПИК ЛАПОВО“ за парцеле К.П. бр.11343/1, К.П. бр. 5933/3 и К.П. бр.13103/2, даље које
правни претходник излучног повериоца од тада користи ( ушао у посед истих). Као доказ прилаже записник који се сачињен том
приликом. Приликом трампе наведених непокретности није закључен уговор.

Захтев излучног повериоца у није прецизиран јер није назначена катастарска парцела чија се предаја тражи.
Такође, није достављен доказ о правном следу између Благоја Милановића са једне стране и Милановић Зорана-излучног повериоца,
са друге стране.
Истакнуто је да захтев за излучење садржи искључиво предлог за закључење судског поравнања којим би трампа била озваничена, те
добијен основ подобан за упис права својине у јавне књиге.

08.01.2014.  /
Наведени захтев-предлог за закључење поравнања стечајни управник не прихвата јер:
- излучни поверилац није доказао да је наследник Благоја Милановића (оставинско решење),
-стечајни дужник има само право коришћења на наведеним парцелама док право својине на истим има Републике Србије из чега
произлази да евентуално закључено поравнање није исправа подобна за упис права својине.
-да излучни поверилац није доствавио доказ да је нБлагоје Милановић извршио обавезу по основу усмене трампе-предаја
непрецизиране парцеле, површине 0.75.00ха КО Лапово ( не постоји могућност провере јер парцела  није прецизирана).

Стечајни управник је на основу свега наведеног донео одлуку као у диспозитиву.

10.01.2014.  ОДЛУКА ПО ИЗЛУЧНОМ ЗАХТЕВУ ПЕТРОВИЋ МИОДРАГА
Стечајни управник је дана 18.12.2013.године, примио излучни захтев Петровић Миодрага из Лапова, Ул.Стевана Сремца број 31, којим
је тражено излучење непокретности из стечаја и то кп.бр.11908 Гартевине, у површини од 00.54.20ха, уписане у ЛН.бр.2685 КО Лапово
као и закључење поравнања којим би се наведена парцела дала у замену за парцеле које нису предате правним претходницима
излучног повериоца по основу уговора о замени пољопривредног земљишта Е-804, који уговор је закључен дана 03.12.1961.гдоине и
оверен у Среском суду у Крагујевцу.
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Имајући у виду наводе из захтева за излучење, стечајни управник је проучио сву документацију и донео одлуку о неприхватању
излучног захтева.

26.02.2014.  Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије од 03.12.2013.године
Закључком Привредног суда у Крагујевцу од 03.12.2013.године, наложено је стечајном управнику да се изјасни о следећем:
1. да ли су испитане све пријаве потраживања,
2. да ли постоје поступци који су у току,
3. које су радње предузете ради уновчења имовине стечајног дужника,
4. као и да достави план даљег тока стечајног поступка, са роковима за предузимање појединих радњи.

У складу са налогом стечјни управник се изјаснио да након пријема два захтева за излучење непокретности из стечајне масе  и то ППОТ
85-излучни поверилац Милановић Зоран из Лапова и ППОТ 86-излучни поверилац Петровић Миодраг из Лапова, стечајни управник
донео одлуке по захтевима и исте доставио излучним повериоцима. након провере у суду утврђено је да нема неиспитаних пријава
потраживања.

26.02.2014.  /
У стечајном поступку ДП,,ПИК ЛАПОВО'' у стечају, Лапово нема поступака који су у току.

Агенција за приватизацију РС, Центар за стечај као стечајни управник је дана 30.09.2013. године је опозвала пуномоћје број 10-365/12-
2079, уп/02 од 07.02.2012. године Слободану Коцићу из Крагујевца.
Истога дана Агенција за приватизацију РС, Центар за стечај као стечајни управник пуномоћјем број 10-2187/13-2079 уп/02 овластила је
Снежану Димитријевић, да у име и за рачун Агенције за приватизацију, обавља послове из надлежности Агенције, као стечајни
управник у стечајном поступку над стечајним дужником ДП,,ПИК ЛАПОВО'' у стечају, Лапово.

Записник о увођењу у дужност повереника стечајног управника и примопредаји дужности сачињен је дана 01.10.2013. године. Исти је
достављен Привредном суду дана 02.10.2013. године.
Након уласка у посед повереник стечајног управника је проучио сву расположиву документацију и дошао до сазнања да је комплетна
имовина која је пописана у стечајну масу стечајног дужника-земљиште спорна. Из тог разлога повереник је заказао састанак са
адвокатом Снежаном Јеремић која је Уговором о пружању адвокатских услуга од 01.03.2012. године ангажована са задатком решавања
имовинско правног статуса евидентиране имовине стечајног дужника. Поменутом састанку присуствовао је и руководилац пројекта
Агенције за приватизацију РС, Центар за стечај, Милијан Средић.

26.02.2014.  /
Из извештаја о раду који је достављен од стране адвокатске канцеларије Снежане Т. Јеремић, адвоката из Крагујевца од 27.09.2013.
године, ангажованог по Уговору о пружању адвокатских услуга од 01.03.2012. године утврђено је да је расположива документација
анализирана и да је иста неадекватна и недовољна за решавање имовинских односа и утврђивање правилног чињеничног стања у вези
обима имовине-непокретности, нарочито катастарских парцела-пољопривредног земљишта, које се воде као власништво -корисништво
стечајног дужника. Наиме, адвокат је након упоредног прегледа катастарских парцела уписаних у ЛН бр. 2685 и Л.Н. бр. 8733 КО
ЛАПОВО дошао до закључка да већи број катастарских парцела уписаних у ЛН 2685 КО ЛАПОВО припада физичким лицима која су у
поседу тих парцела по неком основу.

Напомињемо да свој закључак да већи број катастарских парцела уписаних у Л.Н. 2685 КО ЛАПОВО припада физичким лицима, адвокат
није поткрепио никаквим доказима нити документацијом, нити стечајни управник може да зна на основу којих релевантних чињеница и
документације је адвокат дошао до таквог закључка.

Даље, према наводима из извештаја адвоката, ради решавања спорних имовинских односа одржан је састанак дана 23.03.2013. године
у Општини Лапово по јавном позиву заинтересованим лицима за решавање спорних односа. Како на назначеном састанку није
презентиран валидан доказ за решавање постојећих имовинских спорова, утврђено је да не постоји потреба за даљим ангажовањем
адвоката Снежане Јеремић. Након тога повереник Коцић Слободан је поднео предлог за споразумни раскид Уговора о пружању
адвокатских услуга од 01.03.2012. године.

26.02.2014.  /
У предлогу за споразумни раскид  уговора, у члану 1. ст. 2  наведено је да пуномоћник од момента закључења Основног Уговора до
момента његовог споразумног раскида, није пружио ни једну адвокатску услугу за коју је био ангажован, а које услуге су биле ближе
дефинисане у чл. 2 Основног уговора. Како се адвокат са истим није сложио предлог за споразумни раскид уговора није прихваћен.

Прилог: Извештај о раду адвокатске канцеларије Снежане Т. Јеремић, адвоката из Крагујевца ангажоване по Уговору о пружању
асвокатских услуга од 01.03.2012. године

Приликом увођења у дужност повереника Снежане Димитријевић, којој је присуствовао руководилац пројекта Агенције за
приватизацију, РС Милијан Средић, и претходни повереник Слободан Коцић, садашњи повереник је на основу усменог разговора
дошао до сазнања да у бившим подрумским просторијама стечајног дужника има око 200 дужних метара несређене и расуте
документације која није прегледана.

Како би се утврдио садржај и значај поменуте документације, пре свега ради решавања спорних имовинско-правних односа, ради
уновчења имовине стечајног дужника и даљег спровођења стечајног поступка, потребно је извршити архивистичко сређивање
регистратурског материјала стечајног дужника.

Како на рачуну стечајног дужника нема средстава, повереник Снежана Димитријевић тренутно нема могућности за ангажовање
стручних лица која би извршила сређивање и класификацију документације.
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У циљу прикупљања информација и преузимања списа који су евентуално прибављени од стране ангажованог адвоката заказан је
састанак у просторијама повереника стечајног управника коме су присуствовали адвокат Снежана Јеремић и руководилац пројекта
Агенције за приватизацију РС, Милијан Средић. Том приликом постигнут је договор за споразумни раскид Уговора о пружању
адвокатских услуга којом приликом је прецизиран износ који се дугује адвокату за извршене услуге.

26.02.2014.  /
Након тога повереник стечајног управника је адвокату уручио споразумни раскид Уговора о пружању адвокатских услуга али је адвокат
исти одбио да потпише док се не прецизира рок за плаћање утврђене накнаде за извршене адвокатске услуге.

Како је за даљи ток стечајног поступка неопходно решавање спорних имовинско-правних односа, повереник стечајног управника ће
предузети све мере и радње које се односе на проналажење и анализирање документације неопходне за утврђивање имовинско
правног статуса стечајног дужника а ради уновчења имовине стечајног дужника и намирења поверилаца.

27.02.2014.  Захтеви за легализацију
Стечајни управник поднео захтеве за легализацију и то:
1. за породичну стамбену зграду број 1, село Лапово, кп.бр. 8355/8 КО Лапово,
2. за породичну стамбену зграду број 1, село Лапово, кп.бр. 8278/5 КО Лапово,
3. зграда за коју није позната намена  број 1, село Лапово кп.бр.8278/1 КО Лапово
4. помоћна зграда број 2, село Лапово, кп.бр. 8278/5 КО Лапово,
5. зграда за коју није позната намена број 1, кп.бр.8175/4 КО Лапово

18.03.2014.  Изјашњење по захтеву Агенција за реституцију-подручна јединица Крагујевац
Захтевом број број 46-008299/2012, 46-008295/2012 и 46-008278/2012 од 12.02.2014. године АГЕНЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ, Подручна
јединица Крагујевац се обратила стечајном управнику да се у року од 8 дана од дан а пријема захтева под претњом пропуштања
изајасни да ли је национализована пословна зграда-(зграда Млин у Лапову, постојећа на К.П. 8225/1 КО ЛАПОВО ушла у стечајну масу
ДП ПИК ЛАПОВО, Лапово, у стечају, и да ли је са истом до данас располагано у смислу продаје или неког другог правног посла који би
довео до отуђења исте, а све имајући у виду чл.9., 49. и 62. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу (Сл. Гласник РС бр.
72/2011 и 108/2013).

Стечајни управник се у складу са захтевом изјаснио да пословна зграда-млина у Лапову постојећа на кп.бр.8225/1 КО Лапово није ушла у
стечајну масу  ДП,,ПИК Лапово'' у стечају из Лапова и истом није располагано у смислу продаје или неког другог правног посла који би
довео до отуђења исте у току стечајног поступка.

Такође,провером података из Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника од 26.11.2010.године, утврђено је да се
КП.бр.8225/1 не води на стечајног дужника.
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Прилози

23.06.2016.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:01.01.2014. 31.03.2014.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2014.за период од: 31.03.2014.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00Т-01/14 01.01.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00Т-02/14 01.02.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00T-03/14 01.03.2014.

Укупно: 90.000,00

90.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Srpska banka A.D.- Beograd

450,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.01.2014.

Srpska banka A.D.- Beograd

220,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.02.2014.

Unikredit Bank Srbija a.d.

300,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.03.2014.

Укупно: 970,00

Књиговодствене услуге

Агенција "PER CONTO" 10.000,00УГ-01/14 ПК 01.01.2014.

Агенција "PER CONTO" 10.000,00УГ-02/14 ПК 01.02.2014.

Агенција "PER CONTO" 10.000,00УГ-03/14 ПК 01.03.2014.

Укупно: 30.000,00

Административне таксе

Републичке Административне Таксе 1.400,0026-121 30.01.2014.

Буџет општине Лапово 3.000,0026 -121 30.01.2014.

Агенција за Привредне Регистре 1.200,0009-07149049 25.02.2014.

Укупно: 5.600,00
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Административне таксе

36.570,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 126.570,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-149006-46
KBC banka A.D.- Beograd, 115-27090-80
Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1247868-29
Unikredit Bank Srbija a.d., 170-30020243000-42

01.01.2014. 7.438,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2014.за период од: 31.03.2014.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Srpska banka A.D.- Beograd 450,0031.01.2014.

Srpska banka A.D.- Beograd 220,0028.02.2014.

Unikredit Bank Srbija a.d. 300,0031.03.2014.

Укупно: 970,00

Административне таксе

Републичке Административне Таксе 1.400,0030.01.2014.

Буџет општине Лапово 3.000,0030.01.2014.

Агенција за Привредне Регистре 1.200,0025.02.2014.

Укупно: 5.600,00

6.570,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2014. 868,00
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