
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст.138/2011

02.04.2019.

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:01.01.2019. 31.03.2019.

 9.

Остала имовина

51.860.146,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

51.905.286,25Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

-7.000,00

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.

01.01.2019.

 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 01.01.2019. године чини:
1. Готовина и готовински еквиваленти - -7.000,00 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 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.
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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 01.01.2019. 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.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

51.905.286,25

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

-7.000,00

Укупно

12.140,25

Коментар

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

 8.

-7.000,00Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

0,00

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

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

51.905.286,25

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 имовинског стања на 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 1. квартал 2019. 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

688.337,40 0,002. Судски трошкови 84.000,00 667.337,4021.000,00

1.440.000,00 45.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 45.000,00 1.485.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

952.396,80 24.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 24.000,00 976.396,800,00

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 21.000,003.230.734,20 153.000,00 69.000,00 3.278.734,20

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

2.936,00 69,005. Пошта и телефон 6.000,00 3.005,000,00

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 0,008. Платни промет 13.000,00 0,000,00

234.209,54 0,009. Премија осигурања 0,00 234.209,540,00

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

1.116.837,57 47.468,3415. Бруто зараде по уговору о делу 47.468,34 1.164.305,910,00

417.500,00 15.000,0016. Књиговодствене услуге 15.000,00 432.500,000,00

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

2.729.244,62 232.248,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 232.248,00 2.961.492,620,00

2.760,00 1.200,0019. Административне таксе 3.000,00 3.960,000,00

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

232.000,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 8.001,00 232.000,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 0,005.030.506,49 329.217,34 295.985,34 5.326.491,83

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 69.000,00 динара:
3. Прелиминарна награда стечајног управника за 1. квартал 2019. године - 45.000,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника за 1. квартал 2019. године - 24.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 21.000,00 динара:
2. Судски трошкови - 21.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 295.985,34 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

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) - 232.248,00 динара.
19. Административне таксе - 1.200,00 динара, накнада АПР-у за објављивање завршног ФИ за 2018. годину.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 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.

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) 31.03.2019.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

0,00 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2019.

 5.

21.000,00

 4.

0,00

 2. 21.000,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.01.2019. године - 0,00 динара.
2. Укупан прилив - 21.000,00 динара
3. Укупан одлив - 21.000,00 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.01.2019. године - 0,00 динара.
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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.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.19.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.03.2019.

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. 0,00

СР "Васов"2. 0,00

0,00Укупно

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 није извршена исплата накнаде за ангажовано лице.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самостална радња за пружање њиговодствених 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.

31.03.2019.

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 31.03.2019. године чини:
1. Готовина и готовински еквиваленти - -7.000,00 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 0,00 динара, на рачуну код Банке Интеса АД
Београд.
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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 31.03.2019. 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.

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

10.01.2019.  Обавештење о фази поступка реституције
Привредном суду Зајечар достављено Обавештење о фази поступка реституције у предменту број 46-002564/2013.

15.01.2019.  Трошковник 02/19
Стечајном судији достављен план трошкова за фебруар 2019. године ради давања сагласности на предложено.

15.01.2019.  Захтев стечајног управника за издавање Уверења
РГЗ СКН Сокобања достављен Захтев стечајног управника за издавање Уверења о кретању парцела и објеката постојећих на истим.

16.01.2019.  4. квартални извештај за 2018. годину
Квартални извештај за период октобар - децембар 2018. године, достављен Привредном суду у Зајечару, Агенцији за лиценцирање
стечајних управника, председнику Скупштине и председнику Одбора поверилаца.

25.01.2019.  Делимично Решење
Агенција за реституцију РС, подручна јединица Крагујевац доставила је Делимично Решење број 46-002564/2013 од 17.01.2019. године.

30.01.2019.  Делимично Решење
Делимично Решење број 46-002564/2013 од 17.01.2019. године Агенције за реституцију РС, подручна јединица Крагујевац достављено
Привредном суду Зајечар.

31.01.2019.  Захтев за издавање листова непокретности
РГЗ СКН Сокобања достављен Захтев за издавање листова непокретности.

05.02.2019.  Предлог стечајног управника ради одобрења ангажовања адвоката
Привредном суду Зајечар достављен Предлог стечајног управника ради одобрења ангажовања адвоката.

07.02.2019.  Захтев за доставу података
Агенцији за реституцију РС, подручна јединица Крагујевац достављен Захтев за доставу података о поднетим Захтевима за
непокретностима стечајног дужника.
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07.02.2019.  Уговор о пружању адвокатских услуга и Пуномоћје
Након добијене сагласности стечајног судијеПривредног суда Зајечар закључен је Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом
Бранимиром Никодијевићем и истом је дато Пуномоћје.

14.02.2019.  Трошковник 03/19
Стечајном судији достављен план трошкова за март 2019. године ради давања сагласности на предложено.

22.02.2019.  Одговор Агенције за реституцију РС
Стечајном судији Привредног суда Зајечар достављен Одговор Агенције за реституцију РС.

11.03.2019.  Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 17 Уговора о делу
Стечајном судији достављен је Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 17 Уговора о делу бр. 9 са Дејаном Радосављевићем.

18.03.2019.  Трошковник 04/19
Стечајном судији достављен план трошкова за април 2019. године ради давања сагласности на предложено.

07.02.2019.  ЖАЛБА НА ДЕЛИМИЧНО РЕШЕЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ - 1. ДЕО
По пријему делимичног Решења Агенције за реституцију, стечајни управник  је уз сагласност стечајног судије ангажовао адвоката и
благовремено уложио жалбу на Делимично Решење Агенције за реституцију РС, Подручна јединица Крагујевац, бр. предмета 46-
002564/2013 од 17.01.2019. године, побијајући исто у целости, из свих законом предвиђених разлога.
Делимичним Решењем Агенције за реституцију РС, Подручна јединица Крагујевац,  бр. предмета 46-002564/2013 од 17.01.2019. године,
којим се ставом 1. предметног Решења:
1.Усваја захтев, враћа се одузета имовина и утврђује право својине са уделом ½, Томи (Никола) Дунда из Новог Београда, ЈМБГ:
0409975710063, као законском наследнику бившег власника сада пок. Томе Дунде, бив, из Крушевца, на конфискованој непокретној
имовини и то:
1.1.Објекту бр. 1, описан као објекат других делатности – димњак на к.п.бр.3239/1 КО Сокобања, уписан у л.н.бр. 3148 КО Сокобања,
1.2.На градском грађевинском земљишту на к.п.бр. 3239/1 КО Сокобања, укупне повшине 0.06.12 ха, уписано у лн. Бр. 3148 КО
Сокобања,
1.3.На градском грађевинском земљишту на к.п.бр. 3239/3 КО Сокобања, укупне повшине 0.06.52 ха, уписано у лн. Бр. 3148 КО
Сокобања,
1.4.На градском грађевинском земљишту на к.п.бр. 3239/4 КО Сокобања, укупне повшине 0.08.43 ха, уписано у лн. Бр. 3148 КО
Сокобања,
1.5.На градском грађевинском земљишту на к.п.бр. 3239/6 КО Сокобања, укупне повшине 0.00.98 ха, уписано у лн. Бр. 3148 КО
Сокобања, које непокретности горе ближе описане су конфисковане и одузете од бившег власника, сада пок. Томе Дунде, бив, из
Крушевца,  Пресудом Ревизијског Војног суда у Нишу. Бр. 705/45 од 18.07.1946. године.
Ставом 2. изреке побијаног решења наведене непокретности се враћају у државину законском наследнику бившег власника Томе
Дунда.
Ставом 3. изреке наложено је надлежном органу да се изврши упис права својине на непокретностима у корист Томе Дунда, док је
ставом 4. изреке побијаног решења  наложено надлежном органу да изврши брисање свих хипотекарних терета забележених на
наведеним непокретностима.

07.02.2019.  ЖАЛБА НА ДЕЛИМИЧНО РЕШЕЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ - 2. ДЕО
У образложењу побијаног решења првостепени орган је навео да непокретности из става 1 диспозитива побијаног решења
представљају конфисковану циглану, раније власништво Томе Дунде, која је подржављена пресудом Ревизијског суда у Нишу бр. 705/45
од 18.07.1946. године.

Овакви наводи су без основа односно та чињеница није утврђена на несумњив начин. Наиме, првостепени орган није успео да прибави
закључак о конфискацији циглане у Сокобањи по пресуди Ревизијског суда у Нишу бр. 705/45 од 18.07.1946. године, што наводи и у
образложењу побијаног решења.

Имајући то у виду, јасно је да првостпени орган није на несумњив начин утврдио да непокретности из става 1. диспозитива побијаног
решења представљају конфисковану циглану нити је то могуће утврдити без Закључка о конфискацији који представља једини документ
који би потврдио или оповргао наводе побијаног решења да су баш те непокретности представљање циглану која је конфискована.
Једино наведени закључка може на децидан и несумњив начин да потврди да ради управо о непокретностима које представљају
циглану. Како тражени Закључак о конфискацији не постоји односно исти није прибављен до дана доношења одлуке, јасно је да
првостепени орган погрешно утврдио чињенично стање, због чега је побијано решење незаконито.
Надаље, потпуно су неосновани наводи првостепеног органа да правни претходници подносиоца жалбе нису стекли право својине на
конфискованој имовини.

07.02.2019.  ЖАЛБА НА ДЕЛИМИЧНО РЕШЕЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ - 3. ДЕО
Подносилац жалбе указује да је решењем Привредног суда у Зајечару Посл.бр.1. Ст.138/2011 од 09.11.2011.године покренут стечајни
поступак над стечајним дужником АД „СОКОГРАД“ из Сокобање, ул. 27. март. 45, МБ: 07654723, ПИБ: 103249350, да је то привредно
друштво код АПР-а уписано као отворено акционарско друштво, са седиштем у Сокобањи, улица 27. Марта, број 5, основано је
18.07.2003 године, којом приликом му је додељен ПИБ: 103249350.

АД "Сокоград" из Сокобање је правни следбеник Друштвеног предузећа "Сокоград на акције" из Сокобање, које је уписано у Регистар
привредних друштва Решењем Агенције за привредне регистре БД 72791 од 15.07.2005.године као Акционарско друштво "Сокоград"
Сокобања.

Доказ: Решење АПР-а БД 72791 од 15.07.2005.године, које се прилаже.
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Над друштвеним предузећем "Сокоград на акције" из Сокобање отворен је поступак стечаја решењем Трговинског суда у Зајечару Ст
1068/2022 од 06.09.2002. године.

Доказ: Решење Трговинског суда у Зајечару Ст 1068/2022 од 06.09.2002. године, које се прилаже.

Закључком Трговинског суда у Зајечару Ст 1068/02 од 08.07.2003. године,  одобрено је стечајном управнику друштвеног предузећа
"Сокоград на акције" из Сокобање да са привредним друштвом „БОНИ ТОУРС“ д.о.о. из Сокобање закључи уговор о продаји стечајног
дужника као правног лица путем непосредне погодбе.

Доказ: Закључак Трговинског суда у Зајечару Ст 1068/02 од 08.07.2003. године, који се прилаже.

На основу наведеног Закључка суда, закључен је између ДП "Сокоград на акције" и „БОНИ ТОУРС“ д.о.о. уговор о продаји стечајног
дужника као правног лица, са продајом имовине стечајног дужника, између осталог и непокретне имовине које се налазила на
катастарској парцели бр. 3239, а која представља предмет реституције у овом поступку. Неспорно је да је купопродајна цена исплаћена
и да је предметна имовина предата у посед.

Доказ: Уговор о купопродаји Ов бр. 916/2003 од 17.07.2003. године, са припадајућим анексима, који се прилаже.

07.02.2019.  ЖАЛБА НА ДЕЛИМИЧНО РЕШЕЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ - 4. ДЕО
Доказ: Уговор о купопродаји Ов бр. 916/2003 од 17.07.2003. године, са припадајућим анексима, који се прилаже.

Након тога, стечајни поступак је дана 17.09.2003. године обустављен над ДП "Сокоград на акције" у стечају, а настављен у односу на
стечајну масу.

Доказ: Решење Трговинског суда у Зајечару Ст 1068/02 од 17.09.2003. године, који се прилаже.

Како правног следбеника ДП "Сокоград на акције" представља управо АД "Сокоград" из Сокобање, јасно је да је правни претходник
подносиоца ове жалбе постао власник непокретне и покретне имовине која је била предмет Уговора о купопродаји Ов бр. 916/2003 од
17.07.2003. године, а који је заључен између ДП "Сокоград на акције" и „БОНИ ТОУРС“ д.о.о. Сокобања. Самим тим правни претходник
подносиоца жалбе је постао власник и непокретне имовине које је предмет реституције у овом поступку.

Притом, оно што је кључно за решавање ове праве ствари јесте чињеница да је извршена промена правне форме па је ДП "Сокоград на
акције" из статуса друштвеног предузећа прешло у статус отвореног акционарског друштва са називом АД "Сокоград" Сокобања, као и
чињеница да је као оснивач уписан „БОНИ ТОУРС“ д.о.о. Сокобања, да је одређен укупан уплаћени износ оснивача и номинална
вредност акција, као и да је основни капитал подељен на 21.221 акцију, да је све то спроведено у складу са тада важећим прописима, и
на крају уписано у регистар Трговинског суда у Зајечару.

Доказ: Регистарски уложак Трговинског суда у Зајечару Фи 644/03 и Фи 289/290/04, који се прилажу.

07.02.2019.  ЖАЛБА НА ДЕЛИМИЧНО РЕШЕЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ - 5. ДЕО
Сходно томе, на појединим непокретностима је извршен упис у корист правног претходника подносиоца жалбе, уписујући власништво
на појединим непокретностима као приватно власништво са целим обимом права, односно 1/1, а као имаоца права управо је уписан АД
"Сокоград".

Доказ: Извод са сајта РГЗ-а, за катастарску парцелу бр. 3239/1, објекат других делатности, лист непокретности бр. 3148 КО Сокобања.

Имајући све напред наведено у виду, јасно произлази да је правни претходник подносиоца жалбе постао власник предметних
непокретности на основу Уговора о купопродаји Ов бр. 916/2003 од 17.07.2003. године, да је затим извршена промена правне форме
након чега је предузеће наставило своје пословање као отворено акционарско друштво "Сокоград" Сокобања које је постало власник
непокретности које су предмет реституције.

Из тог разлога неосновани су наводи првостепеног органа да су у конкретном случају испуњени услови за враћање имовине, погрешно
примењујући одредбе Закона о враћању имовине и обештећењу.

Наиме, у конкретном случају је јасно да се ради о приватној својини, и то својини акционарског друштва „Сокоград“, због чега нису
испуњени услови из члана 9 Закона о враћању имовине и обештећењу. Притом, уколико постоји подржављење имовине, првостепени
орган погрешно примењује одредбе члана 10 и 15 истог Закона, занемарујући да је подносилац жалбе предметну имовину стекао на
законит начин, на основу правног посла уз накнаду.

Подносилац ће се у овом делу осврнути и на наводе првостепеног органа да продајом правног лица није могло бити пренето више
права него што сам има, због чега је имовина и даље остала у државној својини.

Подносилац оспорава овакве наводе првостепеног органа, али поред тога указује да првостепени орган није овлашћен нити надлежан
да оцењује правну пуноважност Уговора о купопродаји Ов бр. 916/2003 од 17.07.2003. године.

07.02.2019.  ЖАЛБА НА ДЕЛИМИЧНО РЕШЕЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ - 6. ДЕО
Наиме, наведени уговор о купопродаји је пуноважан, производи дејство, на основу тог Уговора је извршена промена оснивача, упис
основног капитала, самим тим и промена правне форме. Наведени Уговор је оверен од стране суда и испуњен у целости, и оно што је
најбитније навдени уговор је закључен на основу закључка Трговинског суда у Зајечару Ст 1068/02 од 08.07.2003. године који никада
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није стављен ван снаге.

Јасно је да су све радње предузете у складу са важећим законским одредбама, а како не постоји правноснажна судска одлука којом би
евентуално наведени уговор о купопродаји био оглашен ништавим, јасно је да је првостепени орган прекорачио своја овлашћења и
узео да тумачи уговор о купопродаји који никада пре није доведен у питање нити је оспорен на законом предвиђен начин, а који и
даље производи правно дејство.

Опреза ради, уколико другостепени орган сматра да је првостепени орган могао да тумачи наведени уговор и да оцењује његову
правну ваљаност и пуноважност, онда се овим путем указује да је подносилац свакако власник предметне непокретности и да је то
право својине стекао одржајем, коју чињеницу би онда првостепени орган морао да узме у обзир приликом одлучивања, а не да то
ради селективно, како је то учињено у образложењу побијаног решења.

Наиме, како је правни претходник подносиоца жалбе закључио Уговора о купопродаји Ов бр. 916/2003 од 17.07.2003. године, како је
наведени уговор испуњен у целости јер је исплаћена купорподајна цена а непокретности предате у посед, па имајући у виду да се
подносилац жалбе и његови претходници налазе у мирној и савесној државини предметних непокретности дуже од од 10 година, јасно
је да су у конкретном случају испуњени и услови из члана 28 став 2 Закона о основама својинскоправних односа.

07.02.2019.  ЖАЛБА НА ДЕЛИМИЧНО РЕШЕЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ - 7. ДЕО
Због свега напред наведеног, јасно је да је побијано решење правно неодрживо, да је исто незаконито и неправилно, па је подносилац
жалбе предложио да другостепени орган уважи жалбу и измени делимично Решење Агенције за реституцију РС, Подручна јединица
Крагујевац,  бр. 46-002564/2013 од 17.01.2019. године тако што ће одбити захтев за реституцију или исто поништи и предмет вратити
првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање.
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Прилози

02.04.2019.Датум:

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

Број предмета: 1. Ст.138/2011

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.01.2019. 31.03.2019.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ" 7.000,0001/19 03.01.2019.

О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ" 7.000,0002/19 01.02.2019.

О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ" 7.000,0003/19 01.03.2019.

Укупно: 21.000,00

Укупни приходи: 21.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2019.за период од: 31.03.2019.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

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

Ст. 138/2011-
01/19

01.01.2019.

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

Ст. 138/2011-
02/19

01.02.2019.

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

Ст. 138/2011-
03/19

01.03.2019.

Укупно: 45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 8.000,00јануар/19 01.01.2019.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 8.000,00фебруар/19 01.02.2019.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 8.000,00март/19 01.03.2019.

Укупно: 24.000,00

69.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон

ПТТ трошкови 69,00ПТТ 01/19 01.01.2019.

Укупно: 69,00

Бруто зараде по уговору о делу

Радосављевић Дејан 15.822,789-01/19 01.01.2019.

Радосављевић Дејан 15.822,789-02/19 01.02.2019.

Радосављевић Дејан 15.822,789-03/19 01.03.2019.

Укупно: 47.468,34

Књиговодствене услуге

СР "Васов" Бор 5.000,0026-01/19 01.01.2019.

СР "Васов" Бор 5.000,0026-02/19 01.02.2019.

СР "Васов" Бор 5.000,0026-03/19 01.03.2019.
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Књиговодствене услуге

Укупно: 15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

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

232.248,00

Порез на
имовину IV
тромесечје 2018.
године

01.01.2019.

Укупно: 232.248,00

Административне таксе

АПР Београд 1.200,00АПР ФИ 2018 01.02.2019.

Укупно: 1.200,00

295.985,34Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 364.985,34

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

01.01.2019. 0,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2019.за период од: 31.03.2019.

Закуп (у извештајном периоду)

О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ" 7.000,0008.01.2019.

О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ" 7.000,0004.02.2019.

О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ" 7.000,0005.03.2019.

Укупно: 21.000,00

21.000,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2019.за период од: 31.03.2019.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Зајечару 7.000,0008.01.2019.

Привредни суд у Зајечару 7.000,0004.02.2019.

Привредни суд у Зајечару 7.000,0005.03.2019.

Укупно: 21.000,00

21.000,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2019. 0,00
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