
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст.913/2010

09.07.2015.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ
РАДОВА КАЗИМИР ВЕЉКОВИЋ КРАГУЈЕВАЦ, КУМАНОВСКА
1

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Број лиценце:

07165927Матични број:

1) "АИК БАНКА" АД Ниш , 105-40667-54Текући рачуни стечајног дужника:

2) Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-26-60

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:01.01.2015. 31.03.2015.

 9.

Остала имовина

202.689.000,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

206.348.322,36Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

352,41

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

3.658.969,95

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.

01.01.2015.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:
1.Готовина и готовински еквиваленти у износу од 352,41 а на рачуну бр. 150-26-60 Credy banka АД Крагујевац.
2. Потраживања у износу од 3.658.969,95 динара.
3. Некретнине, постројења и опрема у износу од 202.689.000,00 динара.

1АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА КАЗИМИР ВЕЉКОВИЋ КРАГУЈЕВАЦ, КУМАНОВСКА 1 - Извештај
за  јануар - март 2015.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

206.348.322,36

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

202.689.000,00

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

352,41

Укупно

3.658.969,95

Коментар

У току извештајног периода није било повећања имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине или производње.

 8.

352,41Готовина 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

3.658.969,95

 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

206.348.322,36

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

202.689.000,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

60.000,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

60.000,00

0,00

Лиценце и патенти

202.689.000,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

206.287.969,95

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

3.598.969,95

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 било умањења имовине по основу продаје. Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од
60.000,00 динара.

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

180.000,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

180.000,00180.000,00

0,00

11.877,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

60.000,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

180.000,00

2а

0,0071.877,00

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 остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника у укупном износу од 71.877,00 динара и то по основу:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 11.877,00 динара.

2. Наплате потраживања у износу од 60.000,00 динара по основу закупа из претходних извештајних периода и то од закупаца стечајног
дужника:
-Карате клуб Крагујевац, у износу од 40.000,00 динара
-МБР Систем, у износу од 20.000 динара.

У извештајном периоду фактурисан је закуп, закупцима сзецајног дужника,  те се у наредном извештајном периоду очекује прилив
готовинских средстава по основу закупа.
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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

250.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 250.000,000,00

758.406,20 0,002. Судски трошкови 0,00 686.529,2071.877,00

1.380.000,00 90.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 30.000,00 1.470.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

1.880.000,00 90.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 30.000,00 1.970.000,000,00

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

5.399,44 0,008. Остали трошкови стечајног поступка 0,00 5.399,440,00

Укупно 71.877,004.273.805,64 60.000,00 180.000,00 4.381.928,64

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

1.739,00 1.001,001. Канцеларијски материјал 2.000,00 2.740,000,00

390.146,00 4.420,342. Електрична енергија 26.000,00 394.566,340,00

599.784,56 23.185,913. Комуналне услуге 25.000,00 622.970,470,00

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

11.338,97 139,205. Пошта и телефон 1.500,00 11.478,170,00

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

9.758,60 0,007. Текуће одржавање 0,00 9.758,600,00

0,00 0,008. Платни промет 3.000,00 0,000,00

16.164,00 0,009. Премија осигурања 0,00 16.164,000,00

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

7.321.280,00 410.360,0015. Бруто зараде по уговору о делу 162.680,00 7.731.640,000,00

0,00 0,0016. Књиговодствене услуге 0,00 0,000,00

1.527.834,50 7.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 20.000,00 1.534.834,500,00

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

1.940,00 1.200,0019. Административне таксе 10.000,00 3.140,000,00

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

0,00

0,00

Укупно 0,009.879.985,63 250.180,00 447.306,45 10.327.292,08

Решењем стечајног судије 1.Ст.913/2010 од  19.01.2015. године, одобрен је предлог плана трошкова за јануар.

Планови трошкова за фебруар и март предати Привредном суду, али је након предаје плана трошкова за фебруар, стечајни управник,
дана 16.03.2015. године, добио обавештење од Привредног суда Крагујевац, којим се обавештава, да у складу са ставом другостепеног
суда , изнетим у 8.Пвж 570/14 од 13.11.2014, стечајни судија се  упознаје  са садржином плана трошкова али неће о истима посебно
одлучивати, обзиром да за то не постоји законска обавеза.

Обавеза стечајног управника у складу са чл.27. ст.1. тач.9. Закона о стечају, је да стечајном судији и даље доставља месесчни план
трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за наредни месец, остаје непромењена, с тим што је неопходно да се пре исплате

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

стварно насталих трошкова за предметни месец, поднесе стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и
висини,насталих трошкова.

До краја извештајног периода стечајни управник није тражио одобрење за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и
трошкова стечајне масе, због тога је дошло до чињенице да су стварно настали трошкови већи од одобрених. Стечајни управник
поднеће захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова, а у оквиру планираних трошкова за конкретан период.

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 627.306,45 динара.
Трошкови стечајног поступка:
3- Прелиминарна награда стечајног управника.
5- Накнада трошкова стечајног управника.
Обавезе стечајне масе:

1 -Трошкови канцеларијског материјала потребног за вођење стечајног поступка (трошкови канцеларијског материјала, копирање
документације).
2- Трошкови електричне енергије.
3- Комуналне услуге.
5 -Трошкови поште, односе се на трошкове слања пошиљки.
15- Бруто зараде по Уговору о делу и то:
1. Симовић Дејан, за књиговодствене послове, уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара.
2. Пајовић Ристо, за послове обезбеђења објеката , уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара.
3. Белоица Вељко, за послове обезбеђења објеката уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара.
4. Кујунџић Гордана, дипл. ек. из Крагујевца, за обављање стручних и административно-техничких послова за месечну бруто зараду од
25.000,00 динара.
5.Перић Срећко,за послове физичког обезбеђења и надгледања имовине стечајног дужника на локацији у Крагујевцу, ул. Драгослава
Срејовића 57 уз месечну нето накнаду од 10.000,00 динара (што бруто износи 17.680,00 динара).
6. Џаковић Дубравка за обављање административно-техничких послова, послова евиденције поднесака, слања поште и достава поште
на градском доставном подручју, сређивање документације у архиви за месечну бруто зараду од 20.000,00 динара
7. Ангажовање Агенције за консалтинг власника Биљане Ловић Обрадовић, из Крагујевца, Ул. Кајмакчаланска бр. 30, по уговору о
пружању услуга, на припреми и уношењу података у ЕРС, административним пословима, припремања и обраде документације
неопходне за ажурирање евиденције стечајног дужника и припрему података за израду продајне
документације, уз месечну бруто надокнаду у износу од 20.000,00 динара.
17-Накнаде за заступање (адвокати, брокери) се односи на ангажовање адвоката - Ненада Д. Чоловића, по Закључку стечајног судије од
28.09.2011. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:
1.Судки трошкови по решењу бр.И.ИВК-6/2014 ОД 06.10.2014. године, у предмету извршног повериоца ЈКП "Водовод и канализација"
против стечајног дужника, у износу 380.005,75 динара.
Плаћени су трошкови у износу од 71.877,00 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

405.518.608,42

7.

0,00

0,00

23.231.329,00

0,00

0,00

0,00

379.017.164,11

 5.

379.017.164,11

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

3.270.115,31

0,00

3.270.115,31

23.231.329,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

405.518.608,42
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Потраживања поверилаца стечајног дужника утврђена су у претходном извештајном периоду.
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

352,41 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2015.

 5.

71.877,00

 4.

352,41

 2. 71.877,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

У извештајном периоду стање средстава на рачунима стечајног дужника је непромењено.

Из прилива који је остварен у износу од 71.877,00 динара принудном наплатом су делимично измирени судки трошкови по решењу
бр.И.ИВК-6/2014 од 06.10.2014. године, у предмету извршног повериоца ЈКП "Водовод и канализација" против стечајног дужника, у
истом износу.

На крају извештајног периода, на дан 31.03.2015. године, стање на текућим рачунима стечајног дужника износи 352,41 динара, и то на
рачуну:

1. Бр. 150-26-60 Credy banka АД Крагујевац износ од 352,41 динара, средства на рачуну стечајног дужника од отварања стечајног
поступка,

2. На рачуну АИК Банке АД Ниш стање средстава на дан 31.03.2015. године износи 0,00 динара, по изводу бр. 8 од 10.03.2015. године.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.03.2015.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б
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У извештајном периоду 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

Ристо Пајовић 0,001. 0,00

Вељко Белоица2. 0,00

Дејан Симовић3. 0,00

Гордана Кујундџић4. 0,00

Срећко Перић5. 0,00

Адвокат Ненад Чоловић6. 0,00

Биљана Ловић Обрадовић7. 0,00

Дубравка Џаковић8. 0,00

0,00Укупно

1.Ристо Пајовић ангажован је на пословима чувања и обезбеђења круга и самачког хотела, на локацији у приградском насељу Станово,
уз месечну бруто накнаду од 20.000 динара;
2. Вељко Белоица ангажован је за обављање послова рачунополагача опреме и документације у управној згради и послове обезбеђења
(обезбеђење имовине врши се на 2 локације и то: управна зграда која се налази у Крагујевцу, улица Кумановска 1, на којој ће дежурати
у времену од 08 до 16 часова, јер се у управној згради, поред канцеларијске опреме стечајног дужника и документације, налазе и
закупци, тако да је неопходно контролисати улаз и излаз лица у управну зграду, за месечну бруто зараду од 20.000, 00 динара;
3. Дејан Симовић- дипл. ек. ангажован је за књиговодствене послове за месечну бруто зараду од 20.000,00 динара;
4. Кујунџић Гордана, дипл. ек. из Крагујевца, за обављање стручних и административно-техничких послова за месечну бруто зараду од
25.000,00 динара
5.Перић Срећко,за послове физичког обезбеђења и надгледања имовине стечајног дужника на локацији у Крагујевцу, ул. Драгослава

Коментар
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Срејовића 57 уз месечну нето накнаду од 10.000,00 динара (што бруто износи 17.680,00 динара).
6. Адвокат Ненад Чоловић ангажован је ради обављања послова заступања стечајног дужника у свим поступцима пред судовима и
државним органима, за подизање тужби, подношење правних лекова, сачињавање уговора и предузимање свих других правних радњи.
7. Ангажовање Агенције за консалтинг власника Биљане Ловић Обрадовић, из Крагујевца, Ул. Кајмакчаланска бр. 30, по уговору о
пружању услуга, у периоду 01.01.2015. до 30.06.2015. год. на припреми и уношењу података у ЕРС, административним пословима
припремања и обраде документације неопходне за ажурирање евиденције стечајног дужника и припрему података за израду продајне
документације, уз месечну бруто надокнаду у износу од 20.000,00 динара.
8. Џаковић Дубравка за обављање административно-техничких послова, послова евиденције поднесака, слања поште и достава поште
на градском доставном подручју, сређивање документације у архиви за месечну бруто зараду од 20.000,00 динара.
У току извештајног периода нису вршена плаћања ангажованим стручним лицима.

 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

3.778.969,95

202.689.000,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

206.468.322,36

Лиценце и патенти

0,00

352,41

 8.

31.03.2015.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:
1.Готовина и готовински еквиваленти у износу од 352,41 а на рачуну бр. 150-26-60 Credy banka АД Крагујевац.
2. Потраживања у износу од 3.778.969,95 динара.
3. Некретнине, постројења и опрема у износу од 202.689.000,00 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
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Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2015.  Издавање потврда  подносиоцима захтева за укњижбу непокретности
У току извешатјног периода предузете активности на издавању потврда о исплати стана или локала, подносиоцима захтева за укњижбу
непокретности .

19.02.2015.  Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије 1.Ст. 913/2010 од 02.02.2015.
Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст. 913/2010 од 02.02.2015. године, наложено је стечајном управнику стечајног дужника АД
"КАЗИМИР ВЕЉКОВИЋ" у стечају из Крагујевца да у року од 5 дана од дана пријема закључка достави:
•извештај о поступању стечајног управника, имајући у виду решења Привредног апелационог суда Р 4 Ст. 506/2014 од 22.01.2015. год., Р
4 Ст. 534/2014 од 22.01.2015. год., Р 4 Ст. 625/2014 од 22.01.2015. год. и Р 4 Ст. 517/2014 од 22.01.2015. год, којим су усвојени захтеви
подносиоцима – стечајних поверилаца и утврђена повреда права подносилаца на суђење у разумном року, са детаљним описом
предузетих мера и предлогом за предузимање неопходних мера за окончање стечајног поступка у што краћем року, све у циљу
поступања по налозима из става 4 наведених решења,
•извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе са посебним освртом на околности да ли постоје сметње за оглашавање
продаје имовине стечајног дужника у виду поднетих захтева за враћање одузете имовине у смислу Закона о враћању одузете имовине
и обештећењу; уколико постоје поднети захтеви потребно је прецизирати да ли је наведеним захтевима обухваћена комплетна
имовина стечајног дужника, или само део имовине, таксативно навести ко је поднео захтеве, када, на коју имовину се захтеви односе,
пред којим се органом поступци воде, у којој су фази, као и да ли је стечајни управник подносио ургенције за окончање тих поступака и
када, у циљу стварања услова за оглашавање продаје имовине стечајног дужника и да ли осим поднетих захтева за враћање одузете
имовине постоје друге сметње за оглашавање продаје имовине стечајног дужника,

19.02.2015.  /
Стечајни управник се изјашњава како следи:

Стечајни дужник има у својини непокретну имовину која се налази у Крагујевцу на три одвојене локације и то:

1.ЛОКАЦИЈА - УПРАВНА ЗГРАДА, ул. Кумановска 1, налази се на К.П. број 3971/1Крагујевац КО Крагујевац, уписана у Л.Н. 10022 КО
Крагујевац.

За повраћај непокретне имовине или обештећење, на локацији на којој се налази Управна зграда код Агенције за реституцију
евидентирана су четири захтева физичких лица, а подносиоци су: Николић Радоје, Николић-Келечић Драгана, Николић Милош и
Николић Марко, а предмет се води под бројем 46-039447/2014.
О наведеним захтевима још увек није донета одлука.

19.02.2015.  //
2.ЛОКАЦИЈА СТАНОВО
Захтеви за враћање имовине која се налази на локацији Станово поднети су од следећих лица:
1.Велисав Перовић, Мирољуб Перовић и Драгољуб Перовић.
Захтев за враћање имовине број 46-000779/2014 од дана 14.01.2014. године, поднет Агенцији за реституцију Републике Србије - ПЈ
Крагујевац.
Предмет захтева је њива у Крагујевцу, Станово, Ул. Партизанских курира, стара КП 377 (нове КП 669/1,6407, 6405/1, 13200) површине
48,62 ара.

У уверењу РГЗ СКН Крагујевац бр.952-2/2014-3 од 13.01.2014. године, наведено је да су од КП 377 настали делови 669/1, 6407, 6405/1,
13200. Од КП 378 насатале су делови 669/1, 6407, 6405/1, 13200.

Поводом поднетог захтева у делу који се односи на стечајног дужника, стечајни управник саопштава следеће:
У листу непокретности бр.5231 КО Крагујевац 3, у ул. Душана Шубакића, уписана је КП 13200 у укупној површини 7 ха и 15 м2. У састав
наведене парцеле ушла је и парцела која чини предмет захтева за реституцију и то 377, која је површине 48,62 ара. Предмет одузимања
било је неизграђено грађевинско земљиште, а не и зграде, а у овом тренутку на КП бр.13200 постоји 20 објеката. Како се захтевом за
реституцију тражи само земљиште, те како се исто у смислу Закона о планирању и изградњи у овом тренутку има сматрати
неизграђеним – без одобрења за изградњу, неопходно је утврдити прецизно који део садашње парцеле 13200 је подобан за натуралну
реституцију, извођењем одговарајућих доказа. Објекат бр.1 уписан у наведеном ЛН има одобрење за градњу, иако то није
евидентирано у наведеном листу (Решење Општинског секретаријата за управно правне послове Крагујевац бр.05-3510-643 од
19.08.1977. године ), реч је о грађевинској дозволи за изградњу самачког хотела а чије постојање је од директног утицаја на статус
земљишта у погледу његове изграђености, а самим тим и погодности за натуралну реституцију.

19.02.2015.  ///
Дана 18.12.2014. године одржана је усмена расправа у Агенцији за реституцију, поводом поднетог захтева, на којој се стечајни управник
изјаснио како је наведено и предложио, имајући у виду начело хитности стечајног поступка, да чим се изведе одговарајући доказ,
донесе делимично решење о одбијању захтева за натурално враћање, дела КП бр.13200 КО Крагујевац 3, и то земљишта под објектима.
2.Радослав Аранђеловић и Радмила Аранђеловић.
Захтев за враћање имовине број 46-004681/2012, поднет Агенцији за реституцију Републике Србије - ПЈ Крагујевац.
Предмет захтева је Фабрика цигле и црепа, КО Крагујевац 3, ЛН 5231, КП 13200 и земљиште КО Крагујевац 2, ЛН 3988, КП 669/1 и 669/6,
ЛН 4105, КП 669/2.
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Поводом поднетог захтева у делу који се односи на стечајног дужника, стечајни управник саопштава следеће:
Из захтева произилази да се ради о подржављењу непокретности које су предмет захтева. Што се тиче циглане и црепане оне сада не
постоје на терену, јер су у међувремену порушене, а на земљишту које је предмет захтева саграђени су други објекти, тако да стечајни
дужник користи укупно 18 објеката, од тога један објекат зграда самачког хотела има одобрење за градњу, док је за остале објекте
поднет захтев за легализацију. Из чињенице да не постоји на терену циглана и црепана произилази да нема могућности за реституцију у
натуралном облику. Кад се ради о земљишту на коме се налази 18 објеката, за које је поднет захтев за легализацију, за случај да се
утврди да постоји могућност да се изврши легализација, у том случају не би било услова ни за реституцију у натуралном облику
земљишта.

19.02.2015.  ////
Дана 23.12.2014. године одржана је усмена расправа у Агенцији за реституцију, поводом поднетог захтева, на којој се стечајни управник
изјаснио како је наведено и предложио да се захтев за реституцију у натуралном облику одбије, како за циглану и црепану, тако и за
земљиште које сада користи стечајни дужник.

19.02.2015.  /////
3.ЛОКАЦИЈА У УЛ. ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА

На  К.П. број 4716/1 КО Крагујевац 1, уписане у л.н. број 10935, налазе се грађевински објекти и то: објекти број 1 и број 2 (својина
привредног друштва „Неимар 1985“ Крагујевац), објекти број 3 и број 4 (својина стечајног дужника) и објекат број 5 (својина
привредног друштва TSS „METAL INDUSTRY“).
Других грађевинских објеката на наведеној катастарској парцели нема. Из наведеног следи, да је стечајни дужник сукорисник К.П. број
4716/1 КО Крагујевац 1, са остала два сукорисника „Неимар 1985“ и привредног друштва TSS „METAL INDUSTRY“.
Привредно друштво „Неимар“ доо у стечају, поднело је дана 20.11.2014. године захтев Агенцији за реституцију за давање обавештења
да ли постоји захтев за враћање или обештећење за објекат односно земљиште К.П. број 4716/1 КО Крагујевац 1.
Агенција за реституцију известила је наведено привредно друштво, обавештењем од 11.12.2014. године, наводећи „да се не може
искључити могућност да приложена К.П. буде предмет захтева за повраћај имовине и обештећења“. Напомињемо да се управо ради о
К.П. број 4716/1 КО Крагујевац.

Из наведеног произилази да не постоје услови за оглашавање продаје било ког дела имовине стечајног дужника из разлога што постоје
захтеви одређеног броја физичких лица за враћање или обештећење, поднетих Агенцији за реституцију, и то све док се о захтевима
правноснажно не одлучи.

Стечајни управник је у више наврата тражио од Агенције за реституцију убрзање поступака по захтевима за враћање или обештећење
имовине, како би се стекли услови за уновчење имовине стечајног дужника, када се утврди који део имовине стечајног дужника није
предмет враћања односно обештећења.

19.02.2015.  Уговор између   стечајног дужника и ТSS ,,METAL INDUSTRY,, Kрагујевац
Дана 19.02.2015. године закључен Уговор између   стечајног дужника и ТSS ,,METAL INDUSTRY,, Kрагујевац.

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

да су уговорне стране сукорисници к.п. број 4716/1 КО Крагујевац 1, уписане у л.н. број 10935, 10934,
да се на наведеној катастарској парцели налазе грађевински објекти и то: објекти број 1 и број 2 (својина привредног друштва „Неимар
1985“ Крагујевац), објекти број 3 и број 4 (својина првог уговарача ) и објекат број 5 (својина другог уговарача ),
да других грађевинских објеката на наведеној катастарској парцели нема, а да је парцела ограђена и чини једну целину,
да ни један од објеката који се налазе на к.п. број 4716/1 КО Крагујевац 1 није коришћен више година,
да је други уговарач    својину на објекту број 5 стекао куповином  од привредног друштва „Неимар“ Крагујевац у стечају и да исти
намерава да га стави у функцију.
да је други уговарач организовао чуварску службу на капији и у кругу ограде каја је постављена линијом омеђеном  катастарске парцеле
број 4716/1 КО Крагујевац 1  у току 24 часа дневно,
да је други уговарач спреман да без накнаде преузме  обавезу чувања објеката број 3 и број 4  који су својина  првог уговарача,
да је за време вишегодишњег некоришћења наведене катастарске парцеле, на истој лагерована велика количина грађевинског
материјала (шута) који потиче од порушених других грађевинских објеката и
да је први уговарач обавестио другог уговарача да је заинтересован за куповину објеката бр.3 и бр.4 који су својина другог уговарача.

19.02.2015.  /
Члан 2.

Први уговарач даје на чување другом уговрачу  објекте број 3 и број 4 који се налазе на   к.п. број 4716/1 КО Крагујевац 1.

Члан 3.
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Други уговарач преузима на чување без накнаде објекте из члана 2 овог уговора и обавезује се да их чува до продаје.

Члан 4.

Примопредаја на чување објеката  из члана 2 овог уговора извршиће се записнички, којом приликом ће се констатовати стање објеката,
на дан преузима истих на чување.

Члан 5.

По истеку чувања други уговарач је обавезан да првом уговарачу преда објекте преузете на чување у стању у коме су преузети на
чување, осим евентуалних промена које су настале без кривице другог уговарача, којом приликом ће се такође записнички
констатовати стање објеката, преузетих на чување ( објекти број 3 и број 4).

Члан 6.

 Овај уговор траје најдуже до продаје објеката који су предмет овог уговора с тим што свака уговорна страна може отказати уговор  са
отказним роком од 30 дана.
Члан 7.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од чега за сваку уговорну страну по 2 (два) примерка.
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Прилози

09.07.2015.Датум:

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ
РАДОВА КАЗИМИР ВЕЉКОВИЋ КРАГУЈЕВАЦ, КУМАНОВСКА
1

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст.913/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.01.2015. 31.03.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

Карате клуб "Крагујевац" 15.000,0001-1/15 01.01.2015.

Карате клуб "Крагујевац" 15.000,0002-1/15 01.02.2015.

Карате клуб "Крагујевац" 15.000,0003-1/15 01.03.2015.

"МБР Систем" Крагујевац 10.000,0001-2/15 01.01.2015.

"МБР Систем" Крагујевац 10.000,0002-2/15 01.02.2015.

"МБР Систем" Крагујевац 10.000,0003-2/15 01.03.2015.

Гроздановић Милисав 15.000,0003-3/15 01.03.2015.

Гроздановић Милисав 15.000,0001-3/15 01.03.2015.

Гроздановић Милисав 15.000,0002-3/15 01.03.2015.

Нишки ВГ-4 20.000,0001-4/15 01.03.2015.

Нишки ВГ-4 20.000,0002-4/15 01.03.2015.

Нишки ВГ-4 20.000,0003-4/15 01.03.2015.

Укупно: 180.000,00

Укупни приходи: 180.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2015.за период од: 31.03.2015.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00П-01/15 01.01.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00П-02/15 01.02.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00П-03/15 01.03.2015.

Укупно: 90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00Т-01/15 01.01.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00Т-02/15 01.02.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00Т-03/15 01.03.2015.

Укупно: 90.000,00

180.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Фотокопирница "Центар" 1.001,0061/15 02.02.2015.

Укупно: 1.001,00

Електрична енергија

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. Београд
1.032,31

49-500-
00016495220-020

28.02.2015.

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. Београд
1.032,31

49-500-
00013505292-020

28.02.2015.
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Електрична енергија

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. Београд
145,55

07-500-
00013506159-020

28.02.2015.

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. Београд
145,55

04-500-
00013506159-021

31.03.2015.

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. Београд
1.032,31

46-500-
00013505292-021

31.03.2015.

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. Београд
1.032,31

46-500-
00016495220-021

31.03.2015.

Укупно: 4.420,34

Комуналне услуге

ЈКП"Чистоћа" 12.722,48101317161502 28.02.2015.

ЈКП "Водовод и канализација"
10.463,43

(5) 108-489-
2015/186

28.02.2015.

Укупно: 23.185,91

Пошта и телефон

ПТТ 46,4011514/170315 17.03.2015.

ПТТ 92,8011522-23/310315 31.03.2015.

Укупно: 139,20

Бруто зараде по уговору о делу

Перић Срећко 17.680,00Уг.01/15-ПС 01.01.2015.

Белоица Вељко 20.000,00Уг.01/15 - БВ 01.01.2015.

Пајовић Ристо 20.000,00Уг.01/15 - ПР 01.01.2015.

Симовић Дејан 20.000,00Уг.01/15 -СД 01.01.2015.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 20.000,00Уг.01/15 - БЛ 01.01.2015.

Џаковић Дубравка 20.000,00Уг.01/15 - ЏД 01.01.2015.

Кујунџић Гордана 25.000,00Уг.01/15 КГ 01.01.2015.

Перић Срећко 17.680,00Уг.02/15-ПС 01.02.2015.

Белоица Вељко 20.000,00Уг.02/15 - БВ 01.02.2015.

Пајовић Ристо 20.000,00Уг.02/15 - ПР 01.02.2015.

Симовић Дејан 20.000,00Уг.02/15 -СД 01.02.2015.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 20.000,00Уг.02/15 - БЛ 01.02.2015.

Џаковић Дубравка 20.000,00Уг.02/15 - ЏД 01.02.2015.

Кујунџић Гордана 25.000,00Уг.02/15 КГ 01.02.2015.

Белоица Вељко 20.000,00Уг.03/15 - БВ 01.03.2015.

Пајовић Ристо 20.000,00Уг.03/15 - ПР 01.03.2015.

Симовић Дејан 20.000,00Уг.03/15 -СД 01.03.2015.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 20.000,00Уг.03/15 - БЛ 01.03.2015.

Џаковић Дубравка 20.000,00Уг.03/15 - ЏД 01.03.2015.

Кујунџић Гордана 25.000,00Уг.03/15 КГ 01.03.2015.

Укупно: 410.360,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

АДВОКАТ НЕНАД ЧОЛОВИЋ 7.000,002/2015 05.03.2015.

Укупно: 7.000,00

Административне таксе

АПР 1.200,0097 22-40240167 20.03.2015.

Укупно: 1.200,00

447.306,45Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 627.306,45
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"АИК БАНКА" АД Ниш , 105-40667-54
Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-26-60

01.01.2015. 352,41Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2015.за период од: 31.03.2015.

Камате и други финансијски приходи

"АИК БАНКА" АД Ниш 826,0012.01.2015.

"АИК БАНКА" АД Ниш 3.399,0023.01.2015.

"АИК БАНКА" АД Ниш 1.320,0030.01.2015.

"АИК БАНКА" АД Ниш 3.360,0020.02.2015.

"АИК БАНКА" АД Ниш 1.320,0020.02.2015.

"АИК БАНКА" АД Ниш 1.652,0010.03.2015.

Укупно: 11.877,00

Наплата потраживања

"МБР Систем" Крагујевац 5.870,5615.01.2015.

"МБР Систем" Крагујевац 10.000,0015.01.2015.

"МБР Систем" Крагујевац 4.129,4415.01.2015.

Карате клуб "Крагујевац" 2.549,2627.01.2015.

Карате клуб "Крагујевац" 15.000,0027.01.2015.

Карате клуб "Крагујевац" 2.450,7427.01.2015.

Карате клуб "Крагујевац" 12.549,2626.02.2015.

Карате клуб "Крагујевац" 2.450,7426.02.2015.

Карате клуб "Крагујевац" 5.000,0026.02.2015.

Укупно: 60.000,00

71.877,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2015.за период од: 31.03.2015.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Република Србија извршитељ Гордана Ђорђевић 826,0012.01.2015.

Република Србија извршитељ Гордана Ђорђевић 20.000,0015.01.2015.

Република Србија извршитељ Гордана Ђорђевић 3.399,0023.01.2015.

Република Србија извршитељ Гордана Ђорђевић 20.000,0027.01.2015.

Република Србија извршитељ Гордана Ђорђевић 1.320,0030.01.2015.

Република Србија извршитељ Гордана Ђорђевић 3.360,0020.02.2015.

Република Србија извршитељ Гордана Ђорђевић 1.320,0020.02.2015.

Република Србија извршитељ Гордана Ђорђевић 20.000,0026.02.2015.

Република Србија извршитељ Гордана Ђорђевић 1.652,0010.03.2015.

Укупно: 71.877,00

71.877,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2015. 352,41
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