
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

Бр.1.Ст.226/2011

23.10.2013.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПЛАНА ЗАЈЕЧАР,
ГЕНЕРАЛА ГАМБЕТЕ ББ

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Број лиценце:

07311281Матични број:

1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-217400-7Текући рачуни стечајног дужника:

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-362502-37

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:01.07.2013. 30.09.2013.

 9.

Остала имовина

57.329.100,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

124.148.681,60Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

1.429.142,76

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

5.546.985,02

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.

01.07.2013.

 10.

59.003.453,82

840.000,00

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

1а

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:
1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.429.142,76 динара.
5. Потраживања - 5.546.985,02 динара.
6. Залихе - 840.000,00 динара.
7. Удели или акције код других лица - 59.003.453,82 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 57.329.100,00  динара.

Укупно на дан 01.07.2013.године - 124.148.681,60 динара.

1ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПЛАНА ЗАЈЕЧАР, ГЕНЕРАЛА ГАМБЕТЕ ББ - Извештај за  јул - септембар 2013.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

124.148.681,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

840.000,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

59.003.453,82

 8.

0,00

0,00

57.329.100,00

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

1.429.142,76

Укупно

5.546.985,02

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

 8.

1.429.142,76Готовина 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

5.546.985,02

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

840.000,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

59.003.453,82

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

124.148.681,60

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

57.329.100,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

59.003.453,82

0,00 840.000,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

57.329.100,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

122.719.538,84

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

5.546.985,02

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 дошло до умањења вредности имовине због продаје.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

1.800.000,00

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

1.883.396,98

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

14.554,181.814.554,18

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

14.554,18

2а

0,001.868.842,80

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

68.842,80

0,00

68.842,80

0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 1.868.842,80 динара:
10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.800.000,00 динара - Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар по основу Уговора о
закупу бр.85 од 15.10.2012.године.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 68.842,80 динара - префактурисани трошкови осигурања имовине Закупцу Јавно
комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар по основу Уговора о закупу бр.85 од 15.10.2012.године.

Фактурисано у извештајном периоду - 1.883.396,98 динара:
10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.814.554,18 динара:
- 1.800.000,00 динара - ЈКСП "Зајечар" Зајечар - по основу Уговора о закупу бр.85, фактурисан закуп за период 17.06. - 19.09.2013.године
и
- 14.554,18 динара - по основу Уговора о закупу бр.72, фактурисан закуп за период 20.09. - 20.10.2013.године.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 68.842,80 динара - префактурисани трошкови осигурања имовине Закупцу ЈКСП
"Зајечар" Зајечар по основу Уговора о закупу бр.85.
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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

350.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 350.000,000,00

95.236,00 0,002. Судски трошкови 0,00 0,0095.236,00

0,00 347.695,783. Прелиминарна награда ст. управника 40.000,00 307.695,7840.000,00

0,00 0,00
4.

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

42.000,00 126.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 126.000,00 42.000,00126.000,00

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

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

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

Укупно 261.236,00487.236,00 166.000,00 473.695,78 699.695,78

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

1.500,00 4.235,201. Канцеларијски материјал 6.000,00 0,005.735,20

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

225.603,79 86.257,613. Комуналне услуге 98.000,00 255.494,0856.367,32

6.358,80 19.076,404. Гориво и мазиво 19.076,40 0,0025.435,20

1.720,00 7.411,005. Пошта и телефон 9.000,00 416,008.715,00

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 2.603,078. Платни промет 4.500,00 0,002.603,07

19.123,00 57.369,009. Премија осигурања 57.369,00 38.246,0038.246,00

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

7.072,14 65.708,0615. Бруто зараде по уговору о делу 67.727,22 7.268,0265.512,18

0,00 27.000,0016. Књиговодствене услуге 27.000,00 0,0027.000,00

15.000,00 45.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 45.000,00 15.000,0045.000,00

0,00 90.000,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 90.000,00 90.000,000,00

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

0,00 306.787,0020. ПДВ 320.000,00 0,00306.787,00

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 4.500,00 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 581.400,97276.377,73 748.172,62 711.447,34 406.424,10

Настали трошкови ст.поступка - 473.695,78 динара:
3. Прелиминарна награда ст. управника - 347.695,78 динара (до прекорачења одобрених трошкова дошло је услед аутоматског
задужења од стране ЕРС програма приликом исплате поверилаца по правноснажном Решењу Посл.Бр.1. Ст.226/2011 од
29.08.2013.године Привредног суда у Зајечару о одређивању делимичне деобе стечајне масе стечајног дужника, Закључком стечајног
судије Ст.226/2011 од 11.09.2013.године одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику у месечном бруто износу од 40.000,00
динара и исти износ одобрен кроз допуну трошковника за септембар 2013.године).
5. Накнада трошкова ст.управника за 3. квартал 2013.године - 126.000,00 динара.

Плаћени трошкови ст.поступка у извештајном периоду - 261.236,00 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. Судски трошкови - 95.236,00 динара.
3. Прелиминарна награда ст. управника - 40.000,00 динара (Закључком стечајног судије Ст.226/2011 од 11.09.2013.године одобрена је
прелиминарна награда стечајном управнику у месечном бруто износу од 40.000,00 динара и исти износ одобрен кроз допуну
трошковника за септембар 2013.године).
5. Накнада трошкова ст.управника - 126.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 711.447,34 динара:
1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 4.235,20 динара.
3. Комуналне услуге - 86.257,61 динара - трошкови грејања (трошкови грејања за извештајни период).
4. Гориво за превоз повереника  - 19.076,40 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна - 7.411,00 динара.
8. Платни промет - 2.603,07 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 57.369,00 динара.
15. Бруто зарада за  ангажовано лице у извештајном кварталу - 65.708,06 динара.
16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање адвокату - 45.000,00 динара - адвокат Бранислав Никодијевић.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 90.000,00 динара - по Решењу ГУ Зајечар, Одељења за локалну пореску администрацију бр.
436-04/45/2013 - порез наимовину - непокретности - прве три рате.
20. ПДВ - 306.787,00 динара - за 2.квартал 2013.године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 581.400,97 динара:
1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 5.735,20 динара.
3. Комуналне услуге - 56.367,32 динара.
4. Гориво за превоз повереника  - 25.435,20 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна - 8.715,00 динара.
8. Платни промет - 2.603,07 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 38.246,00 динара.
15. Бруто зарада за  ангажована лица по Уговору о делу - 65.512,18 динара.
16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање адвокату - 45.000,00 динара - адвокат Бранислав Никодијевић.
20. ПДВ - 297.831,00 динара - за 2.квартал 2013.године.

Сви улазни рачуни и одливи су таксативно набројени у спецификацији на крају извештаја.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

479.490,32

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

154.723.853,39

7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153.833.247,47

 5.

153.833.247,47

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

479.490,32

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

890.605,92

0,00

1.370.096,24

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

155.203.343,71

Коментар

На одржаном испитном рочишту, Закључком стечајног судије Ст.226/2011 од 27.03.2012.године утврђена је коначна листа признатих и
оспорених потраживања поверилаца. Сходно Одлуци Уставног суда од 12.07.2012.године, а након поновног обрачуна камате,
потраживања поверилаца разврастана су на следећи начин:

2. I исплатни ред - 1.370.096,24 динара.
4. III исплатни ред - 153.833.247,47 динара.

5ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПЛАНА ЗАЈЕЧАР, ГЕНЕРАЛА ГАМБЕТЕ ББ - Извештај за  јул - септембар 2013.



Неизмирене утврђене обавезе на почетку извештајног периода износе - 155.203.343,71 динара.

По основу Решења Посл.Бр.1. Ст.226/2011 од 29.08.2013.године Привредног суда у Зајечару, а које је постало правноснажно дана
11.09.2013.године, о одређивању делимичне деобе стечајне масе стечајног дужника и сагласности Агенције за приватизацију РС на
исплату поверилаца према правноснажном Решењу, дана 12.09.2013.године дошло је до намирења поверилаца у 1. исплатном реду у
укупном износу од 479.490,32 динара.

Након извршене исплате поверилаца по Решењу о делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника, потраживања поверилаца
разврастана су на следећи начин:

2. I исплатни ред - 890.605,92 динара.
4. III исплатни ред - 153.833.247,47 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на почетку извештајног периода износе - 154.723.853,39 динара.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2013.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

1.429.142,76 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2013.

 5.

1.322.127,29

 4.

1.975.858,27

 2. 1.868.842,80

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2013.године - 1.429.142,76 динара.
2. Укупан прилив - 1.868.842,80 динара.
3. Укупан одлив - 1.322.127,29 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2013.године - 1.975.858,26 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.13.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2013.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Катарина Стаменковић1. 65.512,18

СР "Васов" Бор2. 27.000,00

Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар3. 45.000,00

137.512,18Укупно

У извештајном периоду ангажовано је једно лице Уговором о делу на свим административним и свим осталим пословима које захтева
редован ток вођења стечајног поступка и то:
1. Катарина Стаменковић - од 23.09.2012.године до окончања стечајног поступка за месечну бруто зараду са припадајућим порезима и
доприносима 21.834,06 динара,

За потребе књиговодствених услуга анагажована је СР "Васов" из Бора по Уговору о пружању услуга за месечну бруто накнаду у износу
од 9.000,00 динара.

По Уговору о пружању адвокатских услуга ангажован адвокат Бранисла Никодијевић за месечни паушални износ од 15.000,00 динара.

Коментар
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У извештајном периоду извршена је исплата за ангажовано лице, књиговодствену агенцију, као и за ангажованог адвоката и то:
1. Катарина Стаменковић - бруто зарада по Уговору о делу за период 23.06.-22.09.2013.године,
2. СР "Васов" Бор - 27.000,00 динара - накнада за извршене књиговодствене услуге у 3.кварталу 2013.године,
3. Адвокат Бранислав Никодијевић - 45.000,00 динара - накнада за извршене адвокатске услуге у 3.кварталу 2013.године.
Због промене стопе у обрачуну доприноса за ПИО са 22% на 24% по новом Закону који је ступио на снагу на дан 31.05.2013. године,
дошло је до корекције у обрачуну и исплати уговорене накнаде по Уговору о делу за јун месец, а исплаћене дана 24.07.2013.године, па
је дана 24.07.2013.године је извршена доплата пореза и доприноса по новом обрачуну.

 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

5.561.539,20

57.329.100,00

840.000,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

124.709.951,28

Лиценце и патенти

59.003.453,82

1.975.858,26

 8.

30.09.2013.

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 извештајног периода на дан 30.09.2013.године чини:
1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.975.858,26 динара.
5. Потраживања - 5.561.539,20 динара.
6. Залихе - 840.000,00 динара.
7. Удели или акције код других лица - 59.003.453,82 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 57.329.100,00  динара.

Укупно на дан 30.09.2013.године - 124.709.951,28 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

01.07.2013.  Доказ о уплати судске таксе
Привредном суду у Зајечару достављена уплатница којом је извршена уплата на име судске таксе у предмету Привредног суда у
Зајечару који се води под бројем П-342/2012.
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01.07.2013.  Предлог за одбацивање пријаве потраживања
Стечајном судији достављен предлог за одбацивање пријаве потраживања под ре.бр.5 у Листи признатих и оспорених потраживања од
12.02.2013.године, обзиром да је у усвојеној Листи на испитном рочишту одржаном дана 23.02.2012.године потраживање повериоца
под редним бројем 5 Град Зајечар - ГУ града Зајечара - Одељење за локалну пореску администрацију исказано са 0,00, уз напомену
стечајног управника да је пријава непотпуна и да је стечајни управник предложио стечајном судији да повериоцу наложи уређење исте,
а да поверилац није реаговао ни по позиву стечајног управника, ни по пријему Закључка, стечајни управник је предложио да се пријава
потраживања под редним бројем 5 Град Зајечар - ГУ града Зајечара - Одељење за локалну пореску администрацију одбаци као
неуредна.

10.07.2013.  Предлог радњи - изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије
Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давње сагласности на подношење Изјашњења стечајном судији по Налогу
стечајног судије од 09.07.2013.године.

11.07.2013.  Изјашњење стечајног управника по Налогу  стечајног судије Ст. 226/2011 од 09.07.2013. године
Поступајући по налогу стечајног судије Ст. 226/2011 од 09.07.2013. године, стечајни управник  доставио је стечајном судији Изјашњење у
коме је наведено следеће:
"Решењем Привредног суда у Зајечару Ст.бр.226/2011 од 10.10.2011. године отворен је стечајни поступак над стечајним дужником ЈКП
„ТОПЛАНА“ у ликвидацији, Зајечар, матични број 07311281, ПИБ: 101326896. За стечајног управника именована је Агенција за
приватизацију РС.
Агенција за приватизацију је Пуномоћјем овластила Драгану Тодоровић, лични број 2702970736036, да у име и за рачун Агенције за
приватизацију обавља послове и радње из надлежности Агенције за приватизацију као стечајног управника.
Поступајући по налогу стечајног судије Ст. 226/2011 од 09.07.2013. године, стечајни управник  наводи следеће:
-У току је провера прерачуна законске затезне камате простом интересном методом,  у складу са Одлуком Уставног суда и измена Листе
признатих и оспорених потраживања за потребе израде Нацрта.
-У  току је израда Нацрта Решења за делимичну деобу стечајне масе.
-Одмах након  израде, Нацрт Решења за делимичну деобу стечајне масе биће достављен стечајном судији, председнику Скупштине
поверилаца и председнику Одбора поверилаца."

11.07.2013.  Предлог радњи - 2. квартални извештај за 2013.годину
Урађен и предат на сагласност Агенцији за приватизацију други квартални извештај за 2013.годину.

16.07.2013.  Предлог радњи - план трошкова за август 2013.године
Агенцији за приватизацију РС достављен Предлог радњи за давње сагласности на план трошкова за август месец 2013.године.

18.07.2013.  Коригована Листа признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на кориговану Листу признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних
поверилаца, на основу Одлуке Уставног суда бр.ИУз-82/2009 од 12.07.2012.године ("Сл.гласник РС", бр.73/12), којом је утврђено да
обрачун затезне камате конфорном методом није у сагласности са Уставом, кориговану Листу признатих и оспорених потраживања
стечајних и разлучних поверилаца достављена је и стечајном судији.

21.07.2013.  Предлог радњи - Нацрт Решења за делимичну деобу
Агенцији за приватизацију РС достављен Предлог радњи за давње сагласности на Нацрт Решења за делимичну деобу стечајне масе на
дан 20.07.2013.године.

23.07.2013.  Предлог радњи - Захтев Одбору поверилаца
Агенцији за приватизацију РС достављен предлог радњи за давање сагласности на подношење Захтева Одбору поверилаца на закуп
дела имовине стечајног дужника - дела пословног простора у управној згради ( канцеларија десно од улаза и благајна – шалтер), уз
могућност коришћења санираног чвора, за месечни износ закупнине од 260 динара по м2, без обрачунатог и урачунатог износа ПДВ-а, а
по основу достављене Понуде за закуп потенцијалног Закупца ЈКСП "Зајечар" из Зајечара.

24.07.2013.  Трошковник за 08/13
Након достављене сагласности Агенције за приватизацију достављен на план трошкова за август 2013.године, исти достављен и
стечајном судији на давње сагласности на предложени план трошкова.

26.07.2013.  Захтев Одбору поверилаца - Закуп
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на подношење Захтева Одбору поверилаца на закуп дела имовине стечајног
дужника - дела пословног простора у управној згради ( канцеларија десно од улаза и благајна – шалтер), уз могућност коришћења
санираног чвора, за месечни износ закупнине од 260 динара по м2, без обрачунатог и урачунатог износа ПДВ-а, а по основу достављене
Понуде за закуп потенцијалног Закупца ЈКСП "Зајечар" из Зајечара, Захтев за давање сагласности достављен и Одбору поверилаца
стечајног дужника.

30.07.2013.  Нацрт Решења за делимичну деобу
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на Нацрт Решења за делимичну деобу стечајне масе на дан
20.07.2013.године, Нацрт Решења за делимичну деобу достављен стечајном судији и Одбору поверилаца стечајног дужника.

07.08.2013.  Оставка Председника Скупштине поверилаца
Стечајном дужнику достављена Оставака Г-дина Тешановић Радомира, представника ЈКСП "Зајечар" из Зајечара,  на место Председника
Скупштине поверилаца стечајног дужника.
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16.08.2013.  Предлог радњи - план трошкова за 09/13
Агенцији за приватизацију РС достављен Предлог радњи за давње сагласности на план трошкова за септембар месец 2013.године.

19.08.2013.  Одлука Одбора поверилаца - закуп
Стечајном дужнику достављена Одлука  Одбора поверилаца по Захтеву стечајног управника бр. 55. Од 26.07.2013. године, по питању
издавања у закуп дела имовине стечајног дужника - дела пословног простора у управној згради ( канцеларија десно од улаза и благајна
– шалтер), уз могућност коришћења санираног чвора, за месечни износ закупнине од 260 динара по м2, без обрачунатог и урачунатог
износа ПДВ-а, а по основу достављене Понуде за закуп потенцијалног Закупца ЈКСП "Зајечар" из Зајечара.
Одлуком је Одбор поверилаца прецизирао услове издавања у закуп дела имовине стечајног дужника сходно Одлуци о давању у закуп
пословних просторија града Зајечара (Сл.лист, бр.3/08 и 15/09) и дао сагласнот на издавање у закуп наведене имовине стечајног
дужника по цени усклађњној са напред наведеном општинском Одлуком. Тачна површина која се узима у закуп утврдиће се на лицу
места приликом примопредаје уз присуство Одбора поверилаца, предсатвника Закупца и повереника стечајног управника.

19.08.2013.  Захтев за доставу података о новом представнику ЈКСП "Зајечар" Зајечар на место председника
ЈКСП "Зајечар" из Зајечара упућен Захтев за достављање података о новом предсатвнику ЈКСП "Зајечар" из Зајечара на место
председника Скупштине поверилаца стечајног дужника, уз копију достављене Оставке на место председника Скупштине поверилаца
стечајног дужника Г-дина Радомира Тешановића.

23.08.2013.  План трошкова за 09/13
Након достављене сагласности Агенције за приватизацију достављен на план трошкова за септембар 2013.године, исти достављен и
стечајном судији на давње сагласности на предложени план трошкова.

27.08.2013.  Евидентирање правних лица у АПР-у
ПС МФП, Управи за трезор, Филијали у Зајечару достављен је одговор на достављени Захтев за упис у Регистар корисника јавних
средстава, обзиром да је над стечајним дужником отворен стечајни поступак и да стечајни дужник не припада јавном сектору, нити је
директни или индиректни корисник дуџетских средстава РС, односно буџета локалне власти.

29.08.2013.  Решење којим се одређује делимична деоба
Поверенику стечајног управника достављено Решење стечајног судије којим се одређује делимична деоба стечајног дужника у свему
према Нацрту Решења за делимичну деобу стечајне масе на дан 20.07.2013.године.

30.08.2013.  Достава података о председнику Скупштине поверилаца
Стечајном дужнику достављено Обавештење у којем је наведено да је новоизабрани законски заступника ЈКСП "Зајечар" из Зајечара Г-
ђа Весна Милановић и именован за председника Скупштине поверилаца стечајног дужника као представник ЈКСП "Зајечар" из Зајечара.

11.09.2013.  Предлог радњи - исплата поверилаца према Решењу о одређивању делимичне деобе
Агенцији за приватизацију РС достављен Предлог радњи за давње сагласности на исплату поверилаца према правноснажном Решењу
Посл.Бр.1. Ст.226/2011 од 29.08.2013.године Привредног суда у Зајечару, а које је постало правноснажно дана 11.09.2013.године, о
одређивању делимичне деобе стечајне масе стечајног дужника.

11.09.2013.  Предлог радњи - закључење Уговора о закупу
Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Уговора о закупу дела пословног простора у
управној згради стечајног дужника у ул.Крфска у Зајечару, објекат постојећи на кп.бр.8193/1 уписаној у ЛН 15392 КО Зајечар, бр.зграде 2
и то: канцеларија дсно од улаза и благајна - шалтер, површине 33,32 m2 од укупне површине 205 m2, уз могућност коришћења
санитарног чвора, са закупцем ЈКСП "Зајечар" из Зајечара за износ месечне закупнине од 12.128,48 динара без обрачунатог и урачунатог
ПДВ-а, почев од 20.09.2013.године, до окончања стечајног поступка, односно до уновчења имовине која је предмет закупа.

11.09.2013.  Записник о утврђивању површине просторија које се издају у закуп
Уз присуство повереника стечајног управника и члана Одбора поверилаца као Закуподавца с једне стране, и представника Закупца ЈКСП
"Зајечар" из Зајечара као Закупца с друге стране, извршен је премер просторија које ће бити предмет Уговора о закупу између стечајног
дужника и ЈКСП "Зајечар" из Зајечара - Записник о утврђивању површине просторија које се издају у закуп бр.66 од 11.09.2013.године.

11.09.2013.  Поновљени Захтев за доставу информација
Медицинском центру Зајечар, финансијском руководиоцу достављен поновљени Захтев за доставу информација у вези објеката у улици
Генерала Гамбете бб у Зајечару.

12.09.2013.  Исплата поверилаца
након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на исплату поверилаца према правноснажном Решењу Посл.Бр.1. Ст.226/2011
од 29.08.2013.године Привредног суда у Зајечару, а које је постало правноснажно дана 11.09.2013.године, о одређивању делимичне
деобе стечајне масе стечајног дужника, извршена је исплата поверилаца у скалду са правноснажним Решењем Посл.Бр.1. Ст.226/2011
од 29.08.2013.године Привредног суда у Зајечару.

13.09.2013.  Предлог радњи - допуна плана трошкова за 09/13
Агенцији за приватизацију РС достављен Предлог радњи за давње сагласности на допуну плана трошкова за септембар месец
2013.године.

16.09.2013.  Предлог радњи - план трошкова за октобар 2013.године
Агенцији за приватизацију РС достављен Предлог радњи за давње сагласности на план трошкова за октобар месец 2013.године.

18.09.2013.  Предлог радњи - допуна плана трошкова за 09/13 бр.2
Агенцији за приватизацију РС достављен Предлог радњи за давње сагласности на допуну бр. 2 плана трошкова за септембар месец
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2013.године.

19.09.2013.  Трошковник за 10/13
Након достављене сагласности Агенције за приватизацију достављен на план трошкова за октобар 2013.године, исти достављен и
стечајном судији на давње сагласности на предложени план трошкова.

20.09.2013.  Уговор о закупу бр.72 од 20.09.2013.године
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Уговора о закупу дела пословног простора у управној згради
стечајног дужника у ул.Крфска у Зајечару, објекат постојећи на кп.бр.8193/1 уписаној у ЛН 15392 КО Зајечар, бр.зграде 2 и то:
канцеларија дсно од улаза и благајна - шалтер, површине 33,32 m2 од укупне површине 205 m2, уз могућност коришћења санитарног
чвора, са закупцем ЈКСП "Зајечар" из Зајечара за износ месечне закупнине од 12.128,48 динара без обрачунатог и урачунатог ПДВ-а,
почев од 20.09.2013.године, до окончања стечајног поступка, односно до уновчења имовине која је предмет закупа, закључен је Уговор
о закупу са Закупцем ЈКСП "Зајечар" из Зајечара бр.72 од 20.09.2013.године.

20.09.2013.  Записник и примопредаји имовине која је предмет Уговора о закупу
Извршена је примопредаја имовине стечајног дужника која је предмет Уговора о закупу бр. 72 од 20.09.2013.године између
Закуподавца - стечајног дужника и Закупца - ЈКСП "Зајечар" из Зајечара, уз присуство повереника стечајног дужника, члана Одбора
поверилаца и предсатвника Закупца.

30.09.2013.  Трећи квартал 2013.године
У извештајном периоду уредно евидентиране све настале обавезе, као и њихова плаћања сходно одобреним трошковницима.
Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, издате фактуре закупцу,
обилазак имовине стечајног дужника, одлазак у Привредни суд у Зајечару, одлазак код ангажованог адвоката ради консултација у вези
судских предмета који су у току, извршена исплата  поверилаца по Решењу о делимичној деоби, закључен нови Уговор о закупу дела
имовине стечајног дужника, а све сходно одредбама Закона о стечају.
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Прилози

23.10.2013.Датум:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПЛАНА ЗАЈЕЧАР,
ГЕНЕРАЛА ГАМБЕТЕ ББ

Назив стечајног дужника:

Број предмета: Бр.1.Ст.226/2011

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2013. 30.09.2013.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар 600.000,007/13-1 10.07.2013.

Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар 600.000,008/13-1 15.08.2013.

Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар 600.000,009/13-1 17.09.2013.

Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар 14.554,1810/13 26.09.2013.

Укупно: 1.814.554,18

Потраживања (у извештајном периоду)

Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар 22.947,607/13-2 10.07.2013.

Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар 22.947,608/13-2 15.08.2013.

Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар 22.947,609/13-2 17.09.2013.

Укупно: 68.842,80

Укупни приходи: 1.883.396,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2013.за период од: 30.09.2013.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 347.695,7853816-2373-2460 12.09.2013.

Укупно: 347.695,78

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 42.000,00јул/13 01.07.2013.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 42.000,00август/13 01.08.2013.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 42.000,00септембар/13 01.09.2013.

Укупно: 126.000,00

473.695,78Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

GM Copy Com Bor 1.500,000642/13 10.07.2013.

GM Copy Com Bor 700,000969/13 02.09.2013.

GM Copy Com Bor 1.050,000942/13 01.08.2013.

GM Copy Com Bor 985,200693/13 01.08.2013.

Укупно: 4.235,20

Комуналне услуге

Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар 26.883,322000-6 22.07.2013.

Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар 29.890,292698-8 05.09.2013.

Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар 29.484,002349-7 07.08.2013.
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Комуналне услуге

Укупно: 86.257,61

Гориво и мазиво

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 6.358,8007/13 гориво 01.07.2013.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 6.358,8008/13 гориво 01.08.2013.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 6.358,8009/13 гориво 01.09.2013.

Укупно: 19.076,40

Пошта и телефон

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 1.500,0007/13 мобилни 01.07.2013.

ПТТ трошкови 1.025,00ПТТ 07/13 01.07.2013.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 1.500,0008/13 мобилни 01.08.2013.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 1.500,0009/13 мобилни 01.09.2013.

ПТТ трошкови 1.078,00ПТТ 08/13 01.08.2013.

ПТТ трошкови 808,00ПТТ 09/13 01.09.2013.

Укупно: 7.411,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

107,14

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.07.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd

383,91

Провизија и
други
финансијски
расходи

22.07.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd

445,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.07.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd

50,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

12.08.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd

435,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.08.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd

199,02

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.09.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd

390,60

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.09.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd

592,40

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.09.2013.

Укупно: 2.603,07

Премија осигурања

ДДОР Нови Сад 19.123,00794545822/8 28.07.2013.

ДДОР Нови Сад 19.123,00794545822/9 28.08.2013.

ДДОР Нови Сад 19.123,00794545822/10 28.09.2013.

Укупно: 57.369,00

Бруто зараде по уговору о делу

Стаменковић Катарина 21.834,0669-07/13 01.07.2013.

МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар
205,88

МФ ПУ Зајечар
допл.доприн.

01.07.2013.

Стаменковић Катарина 21.834,0669-08/13 01.08.2013.

Стаменковић Катарина 21.834,0669-09/13 01.09.2013.

Укупно: 65.708,06
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Књиговодствене услуге

СР "Васов" Бор 9.000,00101-07/13 01.07.2013.

СР "Васов" Бор 9.000,00101-08/13 01.08.2013.

СР "Васов" Бор 9.000,00101-09/13 01.09.2013.

Укупно: 27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара 15.000,0044-07/13 01.07.2013.

Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара 15.000,0044-08/13 01.08.2013.

Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара 15.000,0044-09/13 01.09.2013.

Укупно: 45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску
администрацију 60.000,00

436-04/45/2013-
1. и 2.рата

15.07.2013.

Град Зајечар, ГУ града Зајечара, Одељење за локалну пореску
администрацију 30.000,00

436-04/45/2013-
3/13

15.08.2013.

Укупно: 90.000,00

ПДВ

МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар
306.787,00

ПДВ-2.квартал
2013.год.

10.07.2013.

Укупно: 306.787,00

711.447,34Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.185.143,12

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-217400-7
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-362502-37

01.07.2013. 1.429.142,76Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2013.за период од: 30.09.2013.

Закуп (у извештајном периоду)

Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар 600.000,0017.07.2013.

Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар 600.000,0029.08.2013.

Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар 600.000,0027.09.2013.

Укупно: 1.800.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)

Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар 22.947,6017.07.2013.

Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар 22.947,6029.08.2013.

Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар 22.947,6027.09.2013.

Укупно: 68.842,80

1.868.842,80Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2013.за период од: 30.09.2013.

Трошкови стечајног поступка
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Судски трошкови

Привредни суд у Зајечару 95.236,0001.07.2013.

Укупно: 95.236,00

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 40.000,0026.09.2013.

Укупно: 40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 42.000,0018.07.2013.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 42.000,0002.09.2013.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 42.000,0018.09.2013.

Укупно: 126.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

GM Copy Com Bor 1.500,0006.07.2013.

GM Copy Com Bor 1.050,0002.09.2013.

GM Copy Com Bor 985,2002.09.2013.

GM Copy Com Bor 700,0002.09.2013.

GM Copy Com Bor 1.500,0012.09.2013.

Укупно: 5.735,20

Комуналне услуге

Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар 26.883,3202.09.2013.

Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар 29.484,0002.09.2013.

Укупно: 56.367,32

Гориво и мазиво

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 6.358,8009.07.2013.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 6.358,8001.08.2013.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 6.358,8002.09.2013.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 6.358,8030.09.2013.

Укупно: 25.435,20

Пошта и телефон

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 1.500,0009.07.2013.

ПТТ трошкови 77,0025.07.2013.

ПТТ трошкови 143,0025.07.2013.

ПТТ трошкови 1.025,0025.07.2013.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 1.500,0001.08.2013.

ПТТ трошкови 631,0023.08.2013.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 1.500,0002.09.2013.

ПТТ трошкови 447,0010.09.2013.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 1.500,0030.09.2013.

ПТТ трошкови 53,0010.09.2013.

ПТТ трошкови 339,0030.09.2013.

Укупно: 8.715,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 107,1410.07.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd 383,9122.07.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd 445,0031.07.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd 50,0012.08.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd 435,0031.08.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd 199,0210.09.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd 390,6020.09.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd 592,4030.09.2013.

Укупно: 2.603,07
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Премија осигурања

ДДОР Нови Сад 19.123,0018.07.2013.

ДДОР Нови Сад 19.123,0002.09.2013.

Укупно: 38.246,00

Бруто зараде по уговору о делу

Стаменковић Катарина 7.072,1424.07.2013.

Стаменковић Катарина 14.556,0424.07.2013.

МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар 205,8824.07.2013.

Стаменковић Катарина 7.278,0226.08.2013.

Стаменковић Катарина 14.566,0426.08.2013.

Стаменковић Катарина 7.268,0226.09.2013.

Стаменковић Катарина 14.566,0426.09.2013.

Укупно: 65.512,18

Књиговодствене услуге

СР "Васов" Бор 9.000,0024.07.2013.

СР "Васов" Бор 9.000,0026.08.2013.

СР "Васов" Бор 9.000,0026.09.2013.

Укупно: 27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара 15.000,0018.07.2013.

Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара 15.000,0001.08.2013.

Адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара 15.000,0002.09.2013.

Укупно: 45.000,00

ПДВ

МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар 306.787,0017.07.2013.

Укупно: 306.787,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред

Цетински Славица 70.251,2512.09.2013.

Јовановић Драган 70.251,2512.09.2013.

Огњеновић Велимир 70.251,2512.09.2013.

Стојановић Слађана 70.251,2512.09.2013.

МФ РС Пореска управа, Филијала Зајечар 198.485,3312.09.2013.

Укупно: 479.490,32

1.322.127,29Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2013. 1.975.858,26
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