
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1.Ст.911/2010

27.10.2020.

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: Илија Зинаић

Број лиценце:

07149409Матични број:

1) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1247868-29Текући рачуни стечајног дужника:

2) 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:01.07.2020. 30.09.2020.

 9.

Остала имовина

5.945.320,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

5.945.320,00Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

0,00

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.

01.07.2020.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април – јун 2020. године.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

5.945.320,00

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

5.945.320,00

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

0,00

Укупно

0,00

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

 8.

0,00Готовина 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

5.945.320,00

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

5.945.320,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

5.945.320,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

5.945.320,00

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

Нема промена 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

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

Није било готовинских прилива у извештајном периоду.
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септембар 2020.



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

2.730,00 0,002. Судски трошкови 0,00 2.730,000,00

390.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 390.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

1.921.000,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 1.921.000,000,00

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 0,002.507.288,00 0,00 0,00 2.507.288,00

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

42.650,00 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 42.650,000,00

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

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

36.713,63 16.588,844. Гориво и мазиво 16.588,84 53.302,470,00

45.757,00 1.155,005. Пошта и телефон 1.155,00 46.912,000,00

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

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

300,00 0,008. Платни промет 0,00 300,000,00

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

1.754.959,00 0,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 1.754.959,000,00

1.293.000,00 30.000,0016. Књиговодствене услуге 30.000,00 1.323.000,000,00

377.500,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 377.500,000,00

13.985,37 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 13.985,370,00

35.600,00 6.800,0019. Административне таксе 6.800,00 42.400,000,00

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

105.000,00 720,0024. Остали трошкови стечајне масе 720,00 105.720,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 0,003.717.965,00 55.263,84 55.263,84 3.773.228,84

У извештајном периоду евидентирано је задужење обавеза стечајне масе у укупном износу од 55.263,84 динара и то на име трошкова
горива у износу од 16.588,84 динара, трошкова слања поште у износу од 1.155,00 динара, накнада за пружене књиговодствене услуге у
износу од 30.000,00 динара, административних такси у износу од 6.800,00 динара, који се односе на плаћање таксе за промену података
код Агенције за привредне регистре РС за стечајног дужника ДП ПИК „ЛАПОВО“ у стечају из Лапова, у износу од 5.600,00 динара и
накнаде за услугу Агенције за привредне регистре РС за објављивање редовног финансијског извештаја за 2019. годину за стечајног
дужника ДП ПИК „ЛАПОВО“ у стечају из Лапова, у износу од 1.200,00 динара и осталих трошкова стечајне масе у укупном износу од
720,00 динара, који се односе на плаћање трошкова овере потписа повереника стечајног управника за ОП образац стечајног дужника
ДП ПИК „ЛАПОВО“ у стечају из Лапова.

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

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

Испитно рочиште одржано је дана 14.02.2011. године. Исплате повериоцима нису вршене.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2020.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

0,00 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2020.

 5.

0,00

 4.

0,00

 2. 0,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 295-0000001247868-29 код "Српска Банка" а.д. Београд и текући рачун бр. 170-
0030020243000-42 код "Unicredit Bank Srbija" а.д. Београд, који су блокирани по основу принудне наплате.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.20.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2020.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

Нису вршена плаћања преко благајне у извештајном периоду.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Књиговодствена агенција Гордана Андријанић ПР из Крагујевца1. 0,00

Књиговодствена агенција SIB-CO доо из Београда2. 0,00

Адвокат Никола Дмитрић из Крагујевца3. 0,00

0,00Укупно
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Књиговодствена агенција Гордана Андријанић ПР из Крагујевца, ангажована по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга од
26.02.2016. године уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара. Исплате нису вршене.
Књиговодствена агенција SIB-CO доо из Београда, ангажована по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга од 01.08.2020.
године, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара. Исплате нису вршене.
Адвокат Никола Дмитрић из Крагујевца, ангажован по основу Уговора о пружању адвокатских услуга од 03.08.2018. године, уз плаћање
по адвокатској тарифи умањено за 50%. Исплате нису вршене.

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

5.945.320,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

5.945.320,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

 8.

30.09.2020.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс показује да стечајни дужник од имовине поседује некретнине у вредности од
5.945.320,00 динара.

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

22.07.2020.  Предлог Плана трошкова за мај месец 2020. године
Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за мај месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

22.07.2020.  Предлог Плана трошкова за јун месец 2020. године
Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова јун месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

22.07.2020.  Предлог Плана трошкова за јул месец 2020. године
Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јул месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.
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27.07.2020.  Предлог суду ради одобрења трошкова промене ангажовања агенције за књиговодствене услуге
Стечајни управник се дописом од 27.07.2020. године, обратио Привредном суду у Крагујевцу, стечајном судији, са захтевом за
одобрење промене aнгажовања агенције за књиговодсвене услуге за период од 01.08.2020. године па све док постоји потреба за
ангажовањем. Предложен је престанак ангажовања књиговодствене агенције Гордана Андријанић ПР из Крагујевца, закључно са
31.07.2020. године и ангажовање привредног друштва „SIB- CO“ д.о.о из Београда, ул. Радних акција бр. 65/5, почев од 01.08.2020.
године, за послове вођења пословних књига у финансијском књиговодству (главна књига), евидентирање основних средстава,
евидентирање пословних промена, обрачун уговора о делу и других накнада, контакти са банкама, УЈП, састављање финансијских
извештаја и све друге непоменуте радње из домена ових послова, уз укупне месечне трошкове у бруто износу од 10.000,00 динара.

29.07.2020.  Предлог Плана трошкова за август месец 2020. године
Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за август месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

20.08.2020.  Одговор на допис Општине Лапово који је стечајни управник дана 11.08.2020. године, примио путем
Након пријема дописа Општине Лапово који је насловљен „Уклањање стамбеног објекта корисника ПИК у стечају на кп.бр.8278/1 и
8278/5 КО Лапово“, стечајни управник је обавестио Општинску управу општине Лапово, Одељење за урбанизам, имовинско-правне и
стамбено-комуналне делатности, да је за објекте постојеће на катастарским парцелама бр. 8278/1 и 8278/5 КО Лапово, Агенцији за
реституцију РС поднет захтев за враћање одузете имовине у натуралном облику од стране Славице Петковић, Драгице Савић и Добриле
Пешић, који се код Агенције за реституцију РС води под бројем 46-007609/2013, након чега је предложио да Општина Лапово, застане са
доношењем решења о рушењу објеката који се налазе у Лапову на адреси Кнеза Михајла бр. 1 и бр. 3, постојећим на катастарским
парцелама бр. 8278/1 и 8278/5 КО Лапово, до правоснажног окончања поступка који се код Агенције за реституцију РС води под бројем
46-007609/2013, како би се утврдило ко је коначни ималац права својине на наведеним објектима.

08.09.2020.  Изјашњење стечајног управника по налозима стечајног судије, који су дати закључком Посл.бр. 2.Ст
Дана 02.09.2020. године стечајни управник запримио је закључак Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр. 2.Ст 911/2010 од 09.06.2020.
године, којим се налаже претходном поверенику стечајног управника Светлани Симеуновић да у року од 8 дана од дана пријема
закључка, достави извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, као и да сачини План тока окончања стечајног поступка са
претходним навођењем радњи и мера које ће предузети у правцу скоријег окончања поступка, у роковима и са временским планом, а
нарочито на околност достављања завршног извештаја и завршног рачуна, као и на околности наведене у изјашњењу од 03.03.2020.
године. Такође, истог дана стечајни управник запримио је и закључак Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр. 2.Ст 911/2010 од
20.08.2020. године, којим се поверенику стечајног управника Немањи Шалипуровићу налаже да у року од 8 дана од дана пријема
закључка, достави извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, као и да сачини План тока окончања стечајног поступка са
претходним навођењем радњи и мера које ће предузети у правцу скоријег окончања поступка, у роковима и са временским планом, а
нарочито на околност достављања завршног извештаја и завршног рачуна. Поступајући по налогу суда, стечајни управник се дописом од
09.09.2020. године, благовремено изјаснио на наведене налоге стечајног судије.

08.09.2020.  Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2019.
Стечајни управник је сачинио Периодичне економско-финансијске извештаје за 4. квартал 2019. године и 1. и 2. квартал 2020. године и
исте доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца.

30.09.2020.  Захтеви за проверу података који су у вези са имовином стечајног дужника
Стечајни управник се обратио надлежним институцијама и то РГЗ-СКН Лапово, Централном регистру, депо и клиринг хартија од
вредности, МУП - Полицијској станици Лапово и Општини Лапово, са захтевом за проверу података да ли стечајни дужник поседује
имовину уписану у регистре које те институције воде.

30.09.2020.  Послови из надлежности стечајног управника
У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току
спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с
обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и
јавним предузећима.
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Прилози

27.10.2020.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:01.07.2020. 30.09.2020.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2020.за период од: 30.09.2020.

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

НИС а.д. 8.588,913138379-1 31.08.2020.

НИС а.д. 7.999,933140791-1 09.07.2020.

Укупно: 16.588,84

Пошта и телефон

трошкови птт готовинска исплата 786,0031.08.2020 птт-1 31.08.2020.

трошкови птт готовинска исплата
369,00

30.09.2020. - птт -
1

30.09.2020.

Укупно: 1.155,00

Књиговодствене услуге

Гордана Андријанић ПР 10.000,00Л-07/20-1 31.07.2020.

SIB-CO d.o.o. 10.000,0008/2020 књ.-1 31.08.2020.

SIB-CO d.o.o. 10.000,0009/2020 књ - 1 30.09.2020.

Укупно: 30.000,00

Административне таксе

APR 6.800,0031.08.2020 апр-1 31.08.2020.

Укупно: 6.800,00

Остали трошкови стечајне масе

Javni beležnik Jelena Perović 720,00131-1 31.08.2020.

Укупно: 720,00

55.263,84Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 55.263,84
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1247868-29
Unikredit Bank Srbija a.d., 170-30020243000-42

01.07.2020. 0,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2020.за период од: 30.09.2020.

Укупно: 0,00

0,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2020. 0,00
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