
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст.138/2011

03.07.2017.

Акционарско друштво СОКОГРАД Сокобања, 27. Марта 5

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Име и презиме стечајног управника: Драгана Тодоровић

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Број лиценце: 155-0196

07654723Матични број:

1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363578-10Текући рачуни стечајног дужника:

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5.  овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: до:01.04.2017. 30.06.2017.

 9.

Остала имовина

51.860.146,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

51.910.331,80Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

-1.954,45

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

12.140,25

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

7.000,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.04.2017.

 10.

0,00

40.000,00

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

1а

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2017. године чини:
1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.954,45 динара ( износ готовине појављује се као разлика између уплаћеног депозита и
стварног стања на рачуну стечајног дужника - јер је програмом ЕРС предвиђено да се на крају приказује вредност имовине БЕЗ износа
уплаћеног на име дeпозита).

НАПОМЕНА: Стварно стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника износи 5.045,55 динара, на рачуну код Банке Интеса АД
Београд.
3. Депозит за продају имовине закуп - 7.000,00 динара - По Уговору о закупу бр.9 од 31.01.2014. године, деопзит у висини једне месечне
закупнине, који ће бити враћен закупцу након исплате последње закупнине - О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В.
"Ртањ".
5. Потраживања у износу од 12.140,25 динара.
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6. Залихе - 40.000,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 51.860.146,00 динара (процењена вредност имовине стечајног дужника
према ЕФИ-у и урађеној процени судског вештака).

Укупно БЕЗ депозита на дан 01.04.2017. године - 51.910.331,80 динара.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

51.910.331,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

40.000,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

51.860.146,00

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

-1.954,45

Укупно

12.140,25

Коментар

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

 8.

-1.954,45Готовина 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

12.140,25

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

40.000,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

51.910.331,80

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

51.860.146,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.
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0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 40.000,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

51.860.146,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

51.912.286,25

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

12.140,25

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

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

21.000,00

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

21.000,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,0021.000,00

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

0,0021.000,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 21.000,00 динара:
10. Закуп (у извештајном периоду) - 21.000,00 динара - По Уговору о закупу бр. 9 од 31.01.2014. године О.Д. "Миладиновић Топлица и
остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ".

Фактурисано у извештајном периоду - 21.000,00 динара:
10. Закуп (у извештајном периоду) - 21.000,00 динара - По Уговору о закупу бр. 9 од 31.01.2014. године - закуп за 2. квартал 2017. године
- О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ".
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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

150.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 150.000,000,00

689.718,00 134.184,002. Судски трошкови 134.184,00 809.637,4014.264,60

1.125.000,00 45.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 45.000,00 1.170.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

784.396,80 24.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 24.000,00 808.396,800,00

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 14.264,602.749.114,80 203.184,00 203.184,00 2.938.034,20

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

275,00 0,001. Канцеларијски материјал 4.500,00 275,000,00

9.563,76 0,002. Електрична енергија 0,00 9.563,760,00

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

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

242,00 662,005. Пошта и телефон 6.000,00 904,000,00

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

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

0,00 705,008. Платни промет 6.000,00 0,00705,00

192.798,94 12.423,189. Премија осигурања 12.423,18 205.222,120,00

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

60.180,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 60.180,000,00

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

843.103,48 47.468,3415. Бруто зараде по уговору о делу 47.468,34 879.495,8711.075,95

312.500,00 15.000,0016. Књиговодствене услуге 15.000,00 327.500,000,00

225.000,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 225.000,000,00

1.779.657,62 96.451,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 96.451,00 1.876.108,620,00

1.560,00 0,0019. Административне таксе 0,00 1.560,000,00

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

200.000,00 32.000,0025. Тарифа АЛСУ 38.000,00 232.000,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 11.780,953.624.880,80 225.842,52 204.709,52 3.817.809,37

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 203.184,00 динара:
2. Судски трошкови - 134.184,00 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника за 2. квартал 2017. године - 45.000,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника за 2. квартал 2017. године - 24.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 14.264,60 динара:
2. Судски трошкови - 14.264,60 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

Стварно настали трошкови стечајне масе - 204.709,52 динара:
5. ПТТ трошкови - 662,00 динара.
8. Платни промет - 705,00 динара.
9. Премија осигурања имовине у извештајном периоду - 12.423,18 динара.
15. Бруто зарада за ангажовано лице у извештајном периоду - 47.468,34 динара.
16. Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 9.451,00 динара.
25. Тарифа АЛСУ - 32.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 11.780,95 динара:
8. Платни промет - 705,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажовано лице у извештајном периоду - 11.075,95 динара.

Сви настали и плаћени трошкови у извештајном периоду таксативно су наведени у спецификацији на крају кварталног извештаја.

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

29.748.153,02

7.

0,00

0,00

6.091.326,49

0,00

0,00

0,00

23.367.712,61

 5.

23.367.712,61

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

32.859,02 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)

32.859,02

0,00

0,00

Укупно без депозита

256.254,90

0,00

256.254,90

6.091.326,49

Врста одлива

Разлучни повериоци

29.748.153,02

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:
1. Разлучни повериоци - 6.091.326,49 динара,
2. I исплатни ред - 256.254,90 динара,
3. II исплатни ред - 32.859,02 динара,
4. III исплатни ред - 23.367.712,61 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода - 29.748.153,02 динара.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2017.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

5.045,55 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2017.

 5.

26.045,55

 4.

0,00

 2. 21.000,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.04.2017. године - 5.045,55 динара.
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2. Укупан прилив - 21.000,00 динара
3. Укупан одлив - 26.045,55 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2017. године - 0,00 динара.

Напомена: Привредни суд Зајечар је 18.05.2017. године на основу неплаћених судских такси и опомена извршио блокаду текућег рачуна
стечајног дужника. Сва средства која се уплате на рачун стечајног дужника се кроз принудну наплату преносе Привредном суду Зајечар.
Преостали износ блокаде на крају извештајног периода је 405.107,40 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.17.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2017.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Дејан Радосављевић1. 11.075,95

СР "Васов"2. 0,00

11.075,95Укупно

На свим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажовано је једно лице по Уговору о делу:
- Дејан Радосављевић - за месечну бруто зараду од 15.822,78 динара.

У извештајном периоду исплаћена је накнада за ангажовано лице из претходних периода.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самостална радња за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора за бруто
месечну накнаду од 5.000,00 динара.

Није извршена исплата накнаде књиговодственој агенцији у извештајном периоду.

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

12.140,25

51.860.146,00

40.000,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

51.905.286,25

Лиценце и патенти

0,00

-7.000,00

 8.

30.06.2017.

0,00

 6.

Укупно без депозита

7.000,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2017. године чини:
1. Готовина и готовински еквиваленти - 7.000,00 динара ( износ готовине појављује се као разлика између уплаћеног депозита и
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стварног стања на рачуну стечајног дужника - јер је програмом ЕРС предвиђено да се на крају приказује вредност имовине БЕЗ износа
уплаћеног на име дeпозита).
НАПОМЕНА: Стварно стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара, на рачуну код Банке Интеса АД
Београд.
3. Депозит за продају имовине закуп - 7.000,00 динара - По Уговору о закупу бр.9 од 31.01.2014. године, деопзит у висини једне месечне
закупнине, који ће бити враћен закупцу након исплате последње закупнине - О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В.
"Ртањ".
5. Потраживања у износу од 12.140,25 динара.
6. Залихе - 40.000,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 51.860.146,00 динара (процењена вредност имовине стечајног дужника
према ЕФИ-у и урађеној процени судског вештака).

Укупно БЕЗ депозита на дан 30.06.2017. године - 51.905.286,25 динара.

Напомена: Привредни суд Зајечар је 18.05.2017. године на основу неплаћених судских такси и опомена извршио блокаду текућег рачуна
стечајног дужника. Сва средства која се уплате на рачун стечајног дужника се кроз принудну наплату преносе Привредном суду Зајечар.
Преостали износ блокаде на крају извештајног периода је 405.107,40 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

05.04.2017.  Ургенција
Агенцији за реституцију Крагујевац достављена Ургенција за прекоредно решавање предмета број 46-002564/2013.

13.04.2017.  Трошковник 05/17
Стечајном судији достављен план трошкова за мај 2017. године ради давања сагласности на предложено.

19.04.2017.  1. Квартални извештај за 2017. годину
Квартални извештај за период јануар - март 2017. године, достављен Привредном суду у Зајечару, Агенцији за лиценцирање стечајних
управника, председнику Скупштине и председнику Одбора поверилаца.

10.05.2017.  Допуна трошковника 05/17
Стечајном судији достављена Допуна плана трошкова за мај 2017. године ради давања сагласности на предложено.

16.05.2017.  Трошковник 06/17
Стечајном судији достављен план трошкова за јун 2017. године ради давања сагласности на предложено.

14.06.2017.  Трошковник 06/17
Стечајном судији достављен план трошкова за јул 2017. године ради давања сагласности на предложено.

19.06.2017.  Поновљена Ургенција
Агенцији за реституцију - Подручна јединица Краагујевац је достављена Поновљена Ургенција стечајног управника за прекоредно
решавање предмета бр. 46-002564/2013 у којој је наведено следеће:
- "Стечајни управник стечајног дужника АД „СОКОГРАД“ из Сокобање, ул. 27. март. 45, МБ: 07654723, ПИБ: 103249350, примио је дана
25.01.2017. године Захтев за изјашњење у предмету  број: : 46-002564/2013 од 24.01.2017. године, којим се тражи изјашњење о
поднетом захтеву у вези одузете имовине у Соко Бањи.
Након увида у достављени Захтев стечајни управник  се детаљно изјаснио дана 25.01.2017. године и предложио да надлежни орган
ОДБИЈЕ захтев за повраћај предметне имовине у натуралном облику, КАО НЕОСНОВАН.
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Имајући у виду да је стечајни поступак отворен 2011. године, да траје више од пет година и да од коначног решавања предметног
захтева за повраћај имовине  зависи како постојање стечајне масе, тако и њена укупна вредност, а самим тим и окончање стечајног
поступка,  стечајни управник је истовремено поднео и Ургенцију за прекоредно одлучивање по предметном захтеву, а све у интересу
заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе, што је превасходни циљ стечајног поступка.
Дана 05.04.2017. године стечајни управник је поднео Ургенцију за прекоредно одлучивање по предметном захтеву.
Како до дана подношења поновљене Ургенције стечајном управнику није стигао никакав одговор по предметним Ургенцијама и
Изјашњењу, нити је обавештен о даљим фазама поступка, поново инсистирајући на хитност стечајног поступка, стечајни управник
подноси ПОНОВЉЕНУ УРГЕНЦИЈУ ЗА ПРЕКОРЕДНО РЕШАВАЊЕ ПРЕДМЕТА БРОЈ: 46-002564/2013 и моли надлежни орган да убудуће сву
комуникацоју по овом предмету обавља преко адресе стечајног управника: Тодоровић Драгана ул. Шистекова бр. 5, 19210 Бор, a у
случају хитности путем маила: tdragana70@yahoo.com.

21.06.2017.  Обавештење - Одговор Агенције за реституцију
Агенција за реституцију је путем маила доставила Обавештење - Одговор на предходну Ургенцију у коме се наводи следеће:
"Shodno vašim urgencijama, kao stečajni upravnik stečajnog dužnika AD „Sokograd“, u stečaju, Sokobanja, obaveštavamo vas da je u predmetu
zavedenom kod ovog organa pod brojem 46-002564/13, bivšeg vlasnika Tome Dunda, predmet zahteva imovina koja je oduzeta u postupku
konfiskacije osuđenog Tome Dunda, a odnosu na imovinu u više opština ( Kruševac, Batočina, Jagodina,Sokobanja i dr.) Dakle, radi se o
kompleksnom i obimnom predmetu sa velikom imovinom koja je oduzeta u više opština, a ne samo o imovini koja je vezana za KO Sokobanja.
Međutim, radi pružanja pomoći a vezano za vašu urgenciju i hitnost u rešavanju ovog predmeta, kako bi ubrzali postupak rešavanja imovine koja
se odnosi na KO Sokobanja, odnosno ranije konfiskovane ciglane u Sokobanji, neophodno je da se u odnosu na podržavljenu imovinu  izvede
dokaz veštačenja od  strane veštaka građevinske i geodetske struke, kako bi se utvrdile sve činjenice a vezano za faktičko stanje na terenu,
budući da nemamo podatak o površinama i izgledu  podržavljene ciglane Tome Dunde u Sokobanji.
 Stranke su obaveštene o neophodnosti izvođenja ovog dokaza i predlaganja ličnosti veštaka kako bi ovaj organ zaključkom odredio izvođenje
ovog dokaza i dao nalog veštacima da se izjasne na okolnost utvrđivanja faktičkog stanja na terenu a vezano za imovinu koja se sada vodi na
stečajnog dužnika. U zavisnosti od nalaza veštaka, postupajući organ će odlučiti o predmetnom zahtevu, odnosno utvrditi da li ima uslova za
naturalnu restituciju ili ne u odnosu na ovaj deo zahteva , a za sada je nemoguće doneti bilo kakvu odluku u ovoj stvari, dok se sve činjenice ne
utvrde, a veštačenje je trenutno jedna od najbitnijih.  Kao stranke u postupku, blagovremeno ćete u najskorijem roku,  biti obavešteni i biće vam
uručen zaključak kada se odredi izvođenje ovog dokaza"
У потпису наведеног Обавештења је Саветник у Агенцији за реституцију ПЈ Крагујевац - Данка Младеновић.

24.06.2017.  Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 10 Уговора о делу
Стечајном судији достављен је Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 10 Уговора о делу бр. 9 са Дејаном Радосављевићем.

29.06.2017.  Обавештење - Одговор и Закључак Агенције за реституцијуу
Агенција за реституцију је поштом доставила Обавештење - Одговор на предходну Ургенцију за прекоредно одлучивање у предмету
број: 46-002564/2013 достављен путем маила дана 21.06.2017. године и Закључак овог органа којим се одређује извођење доказа
вештачењем бр. 46-002564/2013 од 28-06.2017. године.

29.06.2017.  Обавештење стечајног управника о фази поступка Реституције и одговор Агенције за реституцију РС
Привредном суду Зајечар и председнику Одбора поверилаца достављено Обавештење стечајног управника о фази поступка Реституције
и одговор Агенције за реституцију РС.

30.06.2017.  Принудна наплата
Привредни суд Зајечар је 18.05.2017. године на основу неплаћених судских такси и опомена извршио блокаду текућег рачуна стечајног
дужника.Сва средства која се уплате на рачун стечајног дужника се кроз принудну наплату преносе Привредном суду Зајечар.
Преостали износ блокаде на крају извештајног периода је 405.107,40 динара.
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Прилози

03.07.2017.Датум:

Акционарско друштво СОКОГРАД Сокобања, 27. Марта 5Назив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст.138/2011

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2017. 30.06.2017.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ" 7.000,0004/17 01.04.2017.

О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ" 7.000,0005/17 03.05.2017.

О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ" 7.000,0006/17 01.06.2017.

Укупно: 21.000,00

Укупни приходи: 21.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2017.за период од: 30.06.2017.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Зајечару
66.702,00

П-185/2013 такса
на жалбу

01.05.2017.

Привредни суд у Зајечару
780,00

П-185/2013
опомена

01.05.2017.

Привредни суд у Зајечару

33.351,00

П-81/2012
казнена такса на
првостепену
пресуду

01.05.2017.

Привредни суд у Зајечару
33.351,00

П-81/2012
казнена такса на
тужбу

01.05.2017.

Укупно: 134.184,00

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор
15.000,00

Ст. 138/2011-
04/17

01.04.2017.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор
15.000,00

Ст. 138/2011-
05/17

01.05.2017.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор
15.000,00

Ст. 138/2011-
06/17

01.06.2017.

Укупно: 45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 8.000,00април/17 01.04.2017.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 8.000,00мај/17 01.05.2017.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 8.000,00јун/17 01.06.2017.

Укупно: 24.000,00

203.184,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе
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Пошта и телефон

ПТТ трошкови 352,00ПТТ 04/17 01.04.2017.

ПТТ трошкови 79,00ПТТ 05/17 01.05.2017.

ПТТ трошкови 231,00ПТТ 06/17 01.06.2017.

Укупно: 662,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

595,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

29.04.2017.

Banca Intesa A.D.- Beograd

110,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

29.04.2017.

Укупно: 705,00

Премија осигурања

Комапнија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, Филијала у Бору
4.141,06

001-1139-
009553784-000-3

01.04.2017.

Комапнија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, Филијала у Бору
4.141,06

001-1139-
009553784-000-4

01.05.2017.

Комапнија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, Филијала у Бору
4.141,06

001-1139-
009553784-000-5

01.06.2017.

Укупно: 12.423,18

Бруто зараде по уговору о делу

Радосављевић Дејан 15.822,789-04/17 01.04.2017.

Радосављевић Дејан 15.822,789-05/17 01.05.2017.

Радосављевић Дејан 15.822,789-06/17 01.06.2017.

Укупно: 47.468,34

Књиговодствене услуге

СР "Васов" Бор 5.000,0026-04/17 01.04.2017.

СР "Васов" Бор 5.000,0026-05/17 01.05.2017.

СР "Васов" Бор 5.000,0026-06/17 01.06.2017.

Укупно: 15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

РС ОУ Општине Сокобања, Одељење за финансије, наплату јавних
прихода и имовинско правне послове

92.636,00

Порез на
имовину I
тромесечје 2017.
године.

01.04.2017.

РС ОУ Општине Сокобања, Одељење за финансије, наплату јавних
прихода и имовинско правне послове

3.815,00

Порез на
имовину I
тромесечје 2017.
године - разлика

01.05.2017.

Укупно: 96.451,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

АЛСУ Београд
32.000,00

Тарифни број 5
(3%)-05/17

01.05.2017.

Укупно: 32.000,00

204.709,52Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 407.893,52
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210016944-48
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-84939-90
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001132-48
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-57000096-34
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363578-10

01.04.2017. 5.045,55Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2017.за период од: 30.06.2017.

Закуп (у извештајном периоду)

О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ" 7.000,0005.04.2017.

О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ" 7.000,0005.05.2017.

О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ" 7.000,0002.06.2017.

Укупно: 21.000,00

21.000,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2017.за период од: 30.06.2017.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Зајечару 7.264,6018.05.2017.

Привредни суд у Зајечару 7.000,0002.06.2017.

Укупно: 14.264,60

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 595,0029.04.2017.

Banca Intesa A.D.- Beograd 110,0029.04.2017.

Укупно: 705,00

Бруто зараде по уговору о делу

Радосављевић Дејан 11.075,9528.04.2017.

Укупно: 11.075,95

26.045,55Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2017. 0,00

11Акционарско друштво СОКОГРАД Сокобања, 27. Марта 5 - Извештај за  април - јун 2017.


