
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

III Ст. 45/2010

24.10.2013.

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ
"ТИМОГРАДЊА"

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Број лиценце:

07246919Матични број:

1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-323940-2Текући рачуни стечајног дужника:

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-336522-86

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

48.466.771,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

48.728.985,02Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

262.214,02

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.07.2013.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

На почетку извештајног периода (на дан 01.07.2013. год.) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 48.728.985,02 динара и
састоји се од:

Редни број 1.
- на почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника у Banca Intesa било је 262.214,02 динара,

Редни број 9.
- Процењене вредности непокретности и опреме у укупном износу од 48.466.771,00 динара.
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Најважнију имовину ГПДС "Тимоградња" у стечају из Зајечара чини:
- "Радничка менза" у Зајечару (ликв. вред. 11.773.800,00 динара),
- "Стовариште" у Зајечару (ликв. вред. 4.208.371,00 динара),
- "Стамбена зграда" у Ченти (ликв. вред. 9.000.000,00 динара) и
- "Породична стамбена зграда" у Гамзиградској Бањи (л.в. 1.500.000,00 динара)
- 5 станова у Бору процењене ликвидационе вредности од 17.206.860,00 динара.

У радничкој мензи у Зајечару, тренутно бесправно живи 15-так породица, због чега је отежана продаја поменутог објекта.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

48.728.985,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

0,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

48.466.771,00

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

262.214,02

Укупно

0,00

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

 8.

262.214,02Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

0,00

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

0,00

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

48.728.985,02

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

48.466.771,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.
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226.289,500,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

247.450,50

Лиценце и патенти

47.993.031,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

47.993.031,00

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

0,00

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

0,00

0,00

 4.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 1.

 6.

Остала имовина

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене

0,00

 7. 0,00 0,00

 5.

0,00

0,00

Имовина

226.289,50

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

247.450,50

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине због продаје у износу од 247.450,50 динара.
Ликвидациона вредност продате имовине (отпадно гвожђе) износила је 473.740,00 динара а остварена је продајна цена од 226.289,50
динара.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

0,00

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Лиценце и патенти

 4.

 1.

0,00

 3.

Потраживања (настала у извештајном периоду)

0,00

Предујам за покретање стечаја

Залихе 0,00

 8.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

226.289,50

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

226.289,50

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

226.289,50

226.289,50

2а

0,000,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

У извештајном периоду закључени купопродајни уговор са предузећем "Јубул" за откуп отпадног гвожђа у вредности од 228.575,00
динара, али укупно коригована фактурисана вредност износи 226.289,50 динара због тога што су донете измене у пореским прописима
приликом откупа секундарних сировина и отпада од 1. јуна 2013. године где је прописана обавеза плаћања пореза по стопи од 1% а
како у закљученом уговору то није обухваћено и посебно додатно на купопродајну цену терет пада на стечајног дужника.
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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

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

0,00 0,002. Судски трошкови 30.000,00 0,000,00

325.000,00 75.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 75.000,00 400.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

487.600,00 106.800,005. Накнада трошкова стечајног управника 106.800,00 594.400,000,00

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

375.327,24 0,007. Трошкови принудне ликвидације 0,00 375.327,240,00

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

Укупно 0,001.187.927,24 211.800,00 181.800,00 1.369.727,24

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

0,00 6.000,001. Канцеларијски материјал 6.000,00 2.000,004.000,00

0,00 2.596,642. Електрична енергија 3.000,00 1.000,001.596,64

0,00 0,003. Комуналне услуге 6.000,00 0,000,00

0,00 14.000,004. Гориво и мазиво 14.000,00 2.000,0012.000,00

0,00 6.174,005. Пошта и телефон 8.000,00 0,006.174,00

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 1.072,828. Платни промет 6.000,00 0,001.072,82

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

0,00 0,0010. Премија додатног осигурања ст. управника 0,00 0,000,00

0,00 0,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 0,00 0,000,00

0,00 30.000,0012. Вештачења и процене 0,00 0,0030.000,00

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

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

100.000,00 30.000,0016. Књиговодствене услуге 30.000,00 130.000,000,00

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

152.093,02 18.770,1718. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 60.000,00 170.863,190,00

113.825,00 19.174,0019. Административне таксе 90.000,00 113.825,0019.174,00

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 40.000,0022. Трошкови оглашавања 40.000,00 29.500,0010.500,00

0,00 0,0023. Трошкови продаје имовине 0,00 0,000,00

780,00 1.380,0024. Остали трошкови стечајне масе 7.000,00 1.020,001.140,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 85.657,46366.698,02 270.000,00 169.167,63 450.208,19

У извештајном периоду стварно су настали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 181.800,00 динара, и то:

Редни број 3.
- прелиминарна награда стечајног управника за период јул - септембар 2013. г. у укупном износу од 75.000,00 динара.

Редни број 5.
- трошкови стечајног управника за период јул - септембар 2013. г. у укупном износу од 106.800,00 динара. Захтевима за одобравање
месечних трошковника предвиђени су трошкови СУ у износу од 40.000 месечно. Стечајни судија је Решењима умањио те износе за по
4.400 динара месечно.

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

У извештајном периоду нису исплаћивани трошкови стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно су настали трошкови по основу обавеза стечајне масе у укупном износу од 169.167,63 дин., и то:

Редни број 1.
- Трошкови канцеларијског материјала по рачунима 355/13 (2.000,00 дин.), 400/13 (2.000,00 дин.) и 462/13 (2.000,00 дин.),

Редни број 2.
- Трошкови електричне енергије за јун 2013. (799,98 дин.), јул (796,66 дин.) и август 2013. (1.000,00 дин.),

Редни број 4.
- Трошкови горива повереника стечајног управника за период јул - септембар 2013. године,

Редни број 5.
- ПТТ трошкови и трошкови мобилног телефона повереника за период јул - септембар 2013. год.,

Редни број 8.
- Трошкови платног промета - одржавање тек. рачуна и провизије за период јул - септембар 2013. год. ,

Редни број 16.
- Књиговодствене услуге агенције "ВАСОВ" за период јул - септембар 2013. г. у укупном износу од 30.000,00 динара;

Редни број 18.
- Порез на имовину (непокретности и земљиште) по Решењу 436-04/9/2012 Градске управе Зајечар;

Редни број 19.
- Разне административне таксе,

Редни број 24.
По рачунима бр. 359/13(948,00 дин.), 406/13(192,00 дин.) и 466/13(240,00 дин.) за фотокопирање.

У извештајном периоду укупан готовински одлив износио је 85.657,46 дин., и то:

Редни број 1.
- Канцеларијски материјал по рачунима 355/13 (2.000,00 дин.) и 400/13 (2.000,00 дин.),

Редни број 2.
- Трошкови електричне енергије за јун (799,98 дин.) и јул (796,66 дин.),

Редни број 4.Трошкови горива повереника стечајног управника за период јул - септембар 2013. године,

Редни број 5.
- Поштарина  и трошкови мобилног телефона повереника за период јул - септембар 2013. год.,

Редни број 8.
- Трошкови платног промета-одржавање тек. рачуна и провизије за период јул - септембар 2013. год.,

Редни број 12.
- Трошкови вештачења агенције "СИГ",

Редни број 19.
- Разне административне таксе,

Редни број 24.
По рачунима бр. 359/13(948,00 дин.) и 406/13(192,00 дин.) за фотокопирање.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

5ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ "ТИМОГРАДЊА" - Извештај за  јул - септембар 2013.



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

117.376.174,47

7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107.424.601,09

 5.

107.424.601,09

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

0,00 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

0,00

0,00

0,00

Укупно без депозита

9.951.573,38

0,00

9.951.573,38

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

117.376.174,47

Коментар

ИСПИТНА РОЧИШТА:
- Одржана 14.09.2010. год., 01.09.2011. год.

Укупно призната потраживања у износу од 117.376.174,47 динара, и то:

Редни број 2.
У 1. исплатном реду призната су потраживања у износу од 9.951.573,38 динара.

Редни број 4.
У 3. исплатном реду призната су потраживања у износу од 107.424.601,09 динара.

ДЕОБА:
У извештајном периоду није било исплате средстава повериоцима стечајног дужника.

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

262.214,02 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2013.

 5.

85.657,46

 4.

176.556,56

 2. 0,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

Приказано је стање на рачуну стечајног дужника  бр. 160-336522-86 у "Banca Intesa A.D.- Beograd".

Редни број 1.
На почетку извештајног периода (на дан 01.07.2013. године) стање на рачуну стечајног дужника  бр. 160-336522-86 у "Banca Intesa A.D.-
Beograd" износило је 262.214,02 динара.

Редни број 3.
Одливи са рачуна у укупном износу од 85.657,46 динара, настали су по основу плаћених трошкова стечајног дужника, и то:
- трошкови канц. материјала, трошкови ел. енергије, трошкови горива повереника стечајног управника, трошкови поштанских услуга,
трошкови платног промета, трошкови мобилног телефона повереника стечајног управника, трошкови књиговодствених услуга,
трошкови за вештачење имовине стечајног дужника, трошкови за разне административне таксе, остали трошкови.

Редни број 6.
На крају извештајног периода (на дан 30.09.2013. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-336522-86 у "Banca Intesa A.D.-
Beograd" износило је 176.556,56 динара.
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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

Нема благајне.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Укупно

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

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

226.289,50

47.993.031,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

48.395.877,06

Лиценце и патенти

0,00

176.556,56

 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

На крају извештајног периода (на дан 30.09.2013. год.) укупна вредност имовине стечајног дужника износи 48.398.162,56 динара и
састоји се од:

Редни број 1.
- на крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника у Banca Intesa било је 176.556,56 динара,

Редни број 5.
- Потраживање по основу продате имовине стечајног дужника(отпадно гвожђе) у износу од 226.289,50 динара,

Редни број 9.
- Процењене вредности непокретности и опреме у укупном износу од 48.466.771,00 динара.

Најважнију имовину ГПДС "Тимоградња" у стечају из Зајечара чини:
- "Радничка менза" у Зајечару (ликв. вред. 11.773.800,00 динара),
- "Стовариште" у Зајечару (ликв. вред. 4.208.371,00 динара),
- "Стамбена зграда" у Ченти (ликв. вред. 9.000.000,00, динара) и
- "Породична стамбена зграда" у Гамзиградској Бањи (л.в. 1.500.000,00 динара)
- 5 станова у Бору процењене ликвидационе вредности од 17.206.860,00 динара.

У радничкој мензи у Зајечару, тренутно бесправно живи 15-так породица, због чега је отежана продаја поменутог објекта.
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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

02.07.2013.  Молба за доставу купопродајног уговора
Емина Стојановић из Београда доставила је поверенику стечајног управника молбу за доставу купопродајног уговора између ГПДС
"Тимоградња" Зајечар и Стојановић Добривоја из Зајечара којим је пренето право својине на непокретности - кући површине 46 м2 у
Зајечару, ул. Генерала Гамбете 41 на к.п. бр. 8569/7. Уговор је закључен између 1950. и 1960. године.

03.07.2013.  Записник о рочишту за главну расправу П. 181/2013
У Привредном суду у Зајечару одржано је Рочиште за главну расправу бр. 5. П. 181/2013 по тужби РС МУП у 10:00 сати. Донето је
Решење да се припремно рочиште настави 10.09.2013. г. у 11:20.

03.07.2013.  Претраживање документације по захтеву Основног суда у Смедереву
На захтев Основног суда у Смедереву, и то судије Љиљане Грујић у предмету П.0361/2011 повереник стечајног управника је у архивској
документацији стечајног дужника извршио претрагу за документацијом која се тиче зарада запослених, и то водећих монтера -
заваривача у периоду од 1991. године.

03.07.2013.  Претраживање документације по захтеву Емине Стојановић
Повереник стечајног управника је на захтев Емине Стојановић из Београда претраживао архивску документацију стечајног дужника
ради прибављања купопродајног уговора између ГПДС "Тимоградња" и Стојановић Добривоја из Зајечара, у вези непокретности на к.п.
бр. 8569/7 у ул. Генерала Гамбете 41.

08.07.2013.  Захтев за закључење Анекса деобних биланса
Повереник стечајног управника доставио је Јавном предузећу за стамбене услуге "Бор" Захтев за закључење Анекса деобних биланса
ради укњижења стварних површина станова у Бору.

09.07.2013.  Закључење Анекса деобних биланса
Повереник стечајног управника је са директором ЈП за стамбене услуге "Бор" закључио Анексе деобних биланса.

23.07.2013.  Предлог трошковника за август 2013
Повереник стечајног управника доставио је АПЦС предлог трошковника за месец август 2013. г.

08.08.2013.  Захтев судији за одобравање трошковника за август 2013. г.
Привредном суду у Зајечару достављен захтев за одобравање трошковника за август 2013. г.

08.08.2013.  Састанак са чланом Привременог органа управљања Зајечар
На иницијативу директора за социјални рад Зајечар у Скупштини општине Зајечар одржан је састанак са чланом Привременог органа
Зајечар - Трајковић Јовицом у вези објекта "Мензе" у Зајечару. Наиме Општина Зајечар је заинтересована за решавање проблема
бесправно усељених лица у објекат који је у власништву стечајног дужника и покренуће одговарајућу иницијативу за куповину имовине
и обезбеђивање социјално угрожених лица.

12.08.2013.  Достава радне књижице
На захтев Стојановић Љиљане у радну књижицу уписани су подаци о радном стажу. Радна књижица је предата Републичком фонду ПИО
- Филијала Зајечар.

16.08.2013.  Пријем позива за рочиште за главну расправу
Повереник стечајног управника је у Привредном суду у зајечару преузео позив за рочиште за главну расправу у правној ствари тужиоца
Згардуцовић Славице против туженог ГПДС "Тимоградња" у стечају ради својине. ГПДС "Тимоградња" у стечају као тужени није поднео
одговор на тужбу по наллогу судије из решења П.240/2013 од дана 26.06.2013. године
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19.08.2013.  Састанак са директором РГЗ СКН Бор
Повереник стечајног управника је  доставио служби СКН Бор захтев за измену података у ЛН 3290/3 који је достаљен дана 15.03.2013. г.
као и захтев за издавање листова непокретности. Ова документација је достављена обзиром да је предмет у овој служби изгубљен
(архивиран је са документацијом из 2011. г.) тако да нису могли да оговоре на захтев повереника. Већина надлежних је у овом тренутку
на одмору али су добијене гаранције да ће ускоро све промене бити евидентиране у ЛН.

22.08.2013.  Захтев за промену података у листу непокретности
Повереник стечајног управника поднео је РГЗ СКН Бор захтев за промену података у листу непокретности који се тичу површина станова.
Наиме, након израда скица станова утврђено је да површине станова не одговарају стварном стању. Повереник стечајног управника је
раније доставио захтев СКН Бор али је предмет изгубљен од стране катастра па је било неопходно да се поново упути захтев.

22.08.2013.  Предлог огласа за продају имовине и продајних документација
Повереник стечајног управника упутио је АПЦС предлог огласа за продају имовине стечајног дужника (станова у Бору), продајне
документације за сваку од 5 целина као и процену вештака на основу којих је израђен оглас.

27.08.2013.  Поднесак пуномоћника тужиље
Повереник стечајног управника преузео је у Привредном суду Зајечар поднесак пуномоћника тужиоца Згардуцовић Славице у којем се
прецизира тужбени захтев у поступку утврђивања права коришћења П.240/2013.

27.08.2013.  Поднесак туженика - РЈП
Повереник стечајног управника преузео је у Привредном суду Зајечар поднесак законског заступника туженика - Републичког јавног
правобранилаштва - Одељења у Зајечару, у којем се оспорава тужбени захтев у поступку П.240/2013.

23.08.2013.  Захтев Управе за трезор
Министарство привреде и финансија - Управа за трезор - Филијала зајечар доставила је поверенику стечајног управника захтев допис од
16.08.2013. год. којим се, у вези евидентирања правних лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре који припадају јавном
сектору, односно успостављања Регистра запослених, именованих, постављених и ангажованих лица, захтева достављање следеће
документације:

-решења о упису у АПР,
-основачког акта или статута,
-Акт о именовању лица овлашћеног за застушање,
-ОП обрасца,
-захтева за упис.

28.08.2013.  Предлог одговора на допис Управи за трезор
Повереник стечајног управника упутио је АПЦС предлог одговора на допис Управе за трезор којим се образлаже да ГПДС
„ТИМОГРАДЊА“ Зајечар у стечају не припада јавном сектору, нити је наведено предузеће директни или индиректни корисник буџетских
средстава Републике Србије, односно буџета локалне власти

09.09.2013.  Обилазак имовине са потенцијалним купцем
Повереник стечајног управника је са потенцијалним купцем Светланом Андрејевић обишао имовину која је предмет продаје - станове у
Бору. Обилазак је био од 16:00-18:00.

06.09.2013.  Захтев судији за одобравање трошковника за септембар 2013. год.
Привредном суду у Зајечару достављен захтев за одобравање трошковника за септембар 2013. г.

10.09.2013.  Рочиште за главну расправу у предмету П.181/2013
У Привредном суду у Зајечару одржано је рочиште за главну расправу у предмету П.181/2013 по тужби РС - МУП - РЈП Зајечар ради
неоснованог обогаћења.
Заступник туженог остао је при наводима из одговора на тужбу.
Здружен је спис предмета П.766/11.
Главна расправа је закључена доношењем решења да се изведу сви писани докази.
Пресуда ће бити донета после 01.10.2013. г.

11.09.2013.  Обилазак имовине са потенцијалним купцем
Повереник стечајног управника је са потенцијалним купцем Љубишом Недељковић обишао имовину која је предмет продаје - станове у
Бору. Обилазак је био од 15:30-16:30.

11.09.2013.  Обилазак имовине са потенцијалним купцем
Повереник стечајног управника је са потенцијалним купцем Бориславом Гајић обишао имовину која је предмет продаје - станове у
Бору. Обилазак је био од 16:30-17:30.

11.09.2013.  Решење РГЗ СКН Бор о промени уписа корисних површина станова
Повереник стечајног управника преузео је у РГЗ СКН Бор Решење о промени уписа корисних површина станова у насељу НГЦ у Бору.
Решење је упућено и ЈП за стамбене услуге "Бор". Нкон правноснађности решења могуће је преузети нове листове непокретности.

11.09.2013.  Обилазак имовине са потенцијалним купцем
Стојановић Драган је са потенцијалним купцем Николовски Влатком обишао имовину која је предмет продаје - станове у Бору.
Обилазак је био од 18:00-20:00.
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11.09.2013.  Молба за доставу купопродајног уговора
Поверенику стечајног управника достављена је молба за доставу купопродајног уговора за непокретност у Зајечару, који је наводно
ГПДС "Тимоградња" закључила са купцем Стојановић Добривојем из Зајечара негде између 1950. и 1960. године.

12.09.2013.  Одговор на молбу за доставу купопродајног уговора
Поверенику стечајног управника достављена је дана 02.07.2013. г. молба за доставу купопродајног уговора за непокретност у Зајечару,
који је наводно ГПДС "Тимоградња" закључила са купцем Стојановић Добривојем из Зајечара негде између 1950. и 1960. године.
Повереник стечајног управника је у вишедневној претрази архивске документације безуспешно покушавао да изађе у сусрет
подносиоцу молбе и достави трађену документацију. Подносилац молбе је поновио свој захтев дана 11.09.2013. г. Обзиром да је
архивска документација више пута пресељавана и да је делом уништена у поплави повереник стечајног управника је упутио одговор на
молбу у којем се наводи да не постоје подаци о непокретности у Зајечару у ул. Генерала Гамбете 41.

12.09.2013.  Захтев судији за одобравање допуне трошковника за септембар 2013. год.
Привредном суду у Зајечару достављен захтев за одобравање допуне трошковника за септембар 2013. г.

12.09.2013.  Поднесак РС РЈП
У поступку Привредног суда у Зајечару бр. 240/2013 по тужби Згардуцовић Славице, против тужених: Република Србија и ГПДС
"Тимоградња" у стечају, законски заступник тужене РС доставио је поднесак у којем оспорава тужбу и тужбени захтев у целости.

14.09.2013.  Обилазак имовине са потенцијалним купцем
Повереник стечајног управника је са потенцијалним купцем Младеновић Миланом обишао имовину која је предмет продаје - станове у
Бору. Обилазак је био у суботу (у време ручка) од 14:00-16:00.

18.09.2013.  Налог стечајног судије
Дана 17.09.2013. г. поверенику стечајног управника уручен је налог стечајног судије ради изјашњења поводом захтева Стевановић
Мирослава за закључење анекса уговора о стицању својине на стану. Повереник стечајног управника је дана 19.06.2013. године упутио
АПЦС предлог радњи на давање сагласности за закључење овог анекса али до данас није добијена сагласност. Повереник стечајног
управника је контактирао АПЦС ради изјашњења.

18.09.2013.  Захтев Стевановић Мирославу
Повереникстечајног управника упутио је ради закључења анекса уговора захтев Стевановић Мирослкаву да достави доказ о стварној
површини стана (извод из пројекта, налаз вештака и сл.), обзиром да ће и то бити потребно за измену решења у РГЗ СКН Зајечар.

18.09.2013.  Закључење уговора о купопродаји покретне имовине
Повереник стечајног управника је са директором предузећа "Јубул" из Звездана потписао уговор о купопродаји покретне имовине -
отпадног гвожђа и испоставио рачун.

24.09.2013.  Састанак са потенцијалним купцем
Повереник стечајног управника је на састанку са потенцијалним купцем Светланом Андрејевић детаљно описао поступак продаје
имовине и начин плаћања за имовину која је предмет продаје - стан у Бору (8/1). Састанак је био од 09:00-10:00.

24.09.2013.  Обилазак имовине са потенцијалним купцем
Повереник стечајног управника је са потенцијалним купцем Александром Михајловић обишао имовину која је предмет продаје -
станове у Бору. Обилазак је био од 10:00-11:00.

24.09.2013.  Обилазак имовине са потенцијалним купцем
Повереник стечајног управника је са потенцијалним купцем Оливером Соиљковић обишао имовину која је предмет продаје - станове у
Бору. Обилазак је био од 12:00-13:00.

25.09.2013.  Рочиште за главну расправу - Згардуцовић
У привредном суду у Зајечару, у 10:40 сати, одржано је рочиште за главну расправу по тужби Згардуцовић Славице у предмету
П.240/2013. На самом рочишту заступник тужиље изменила је тужбени захтев и прецизирала да се пресудом тражи утврђивање права
коришћења на земљишту површине 47м2, на делу к.п. бр. 8549 К.О. Зајечар. Главна расправа је окончана без одређивања временског
оквира за доношење пресуде. Доказни поступак је окончан.

25.09.2013.  Захтев судији за одобравање трошковника за ОКТОБАР 2013. год.
Привредном суду у Зајечару достављен захтев за одобравање трошковника за октобар 2013. г.
Решење о давању сагласности на План трошкова донето дана 30.09.2013. год.

26.09.2013.  Обилазак имовине са потенцијалним купцем
Повереник стечајног управника је са потенцијалним купцем Слађаном Стевановић обишао имовину која је предмет продаје - станове у
Бору. Обилазак је био од 15:00-16:00.

26.09.2013.  Обилазак имовине са потенцијалним купцем
Ангажовано лице - Стојановић Драган је са потенцијалним купцем Столетом Анђеловић обишао имовину која је предмет продаје -
станове у Бору. Обилазак је био од 17:00-18:00.
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Прилози

24.10.2013.Датум:

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ
"ТИМОГРАДЊА"

Назив стечајног дужника:

Број предмета: III Ст. 45/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2013. 30.09.2013.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

ЈУБУЛ
226.289,50

20-249-6012-
202218-14182

18.09.2013.

Укупно: 226.289,50

Укупни приходи: 226.289,50

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 25.000,0007/2013 02 31.07.2013.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 25.000,0008/2013 02 31.08.2013.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 25.000,0009/2013 02 30.09.2013.

Укупно: 75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.600,0007/2013 04 31.07.2013.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.600,0008/2013 04 31.08.2013.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.600,0009/2013 04 30.09.2013.

Укупно: 106.800,00

181.800,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

СЗР "КИНГ" 2.000,0007/2013 08 31.07.2013.

СЗР "КИНГ" 2.000,0008/2013 08 30.08.2013.

СЗР "КИНГ" 2.000,0009/2013 08 30.09.2013.

Укупно: 6.000,00

Електрична енергија

"ЈУГОИСТОК" ДОО, Електротимок Зајечар 796,6607/2013 09 18.07.2013.

"ЈУГОИСТОК" ДОО, Електротимок Зајечар 3,3207/2013 09-2 15.08.2013.

ЕПС снабдевање 796,6608/2013 09 15.08.2013.

ЕПС снабдевање 1.000,0009/2013 09 19.09.2013.

Укупно: 2.596,64

Гориво и мазиво

НИС а.д. Нови Сад 5.000,0007/2013 11-1 03.07.2013.

НИС а.д. Нови Сад 1.000,0007/2013 11-2 27.07.2013.

НИС а.д. Нови Сад 4.000,0008/2013 11-2 07.08.2013.

НИС а.д. Нови Сад 2.000,0009/2013 11-1 19.09.2013.

НИС а.д. Нови Сад 2.000,0009/2013 11-2 01.09.2013.
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Гориво и мазиво

Укупно: 14.000,00

Пошта и телефон

Теленор 2.000,0007/2013 12-1 17.07.2013.

Пошта Србије 174,0007/2013 12-2 31.07.2013.

Теленор 2.000,0008/2013 12-1 07.08.2013.

Теленор 2.000,0009/2013 12-1 12.09.2013.

Укупно: 6.174,00

Платни промет

Банка Интеза 25,0007/2013 15-1 22.07.2013.

Банка Интеза 195,0007/2013 15-2 31.07.2013.

Банка Интеза 20,0008/2013 15-1 12.08.2013.

Банка Интеза 50,0008/2013 15-2 20.08.2013.

Банка Интеза 50,0008/2013 15-3 31.08.2013.

Банка Интеза 295,0008/2013 15-4 31.08.2013.

Банка Интеза 40,0009/2013 15-1 10.09.2013.

Банка Интеза 102,8209/2013 15-2 30.09.2013.

Банка Интеза 295,0009/2013 15-3 30.09.2013.

Укупно: 1.072,82

Вештачења и процене

Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ", Бор 30.000,0009/2013 19 27.08.2013.

Укупно: 30.000,00

Књиговодствене услуге

Владан Васов ПР 10.000,0007/2013 23 31.07.2013.

Владан Васов ПР 10.000,0008/2013 23 31.08.2013.

Владан Васов ПР 10.000,0009/2013 23 30.09.2013.

Укупно: 30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Градска управа Зајечар, Одељење за локалну пореску
администрацију 1.288,00

08/2013 25-1 15.08.2013.

Градска управа Зајечар, Одељење за локалну пореску
администрацију 17.482,17

08/2013 25-2 15.08.2013.

Укупно: 18.770,17

Административне таксе

Агенција за привредне регистре - АПР 845,0007/2013 26-1 11.07.2013.

Агенција за привредне регистре - АПР 165,0007/2013 26-2 11.07.2013.

Прекршајни Суд Зајечар 335,0007/2013 26-3 11.07.2013.

Агенција за привредне регистре - АПР 1.045,0007/2013 26-4 11.07.2013.

РГЗ СКН Бор 16.504,0008/2013 26-1 23.08.2013.

Република Србија - буџет 280,0008/2013 26-2 23.08.2013.

Укупно: 19.174,00

Трошкови оглашавања

Ј.П. Штампа, радио и филм Бор 10.500,0009/2013 29-1 09.09.2013.

АС Брале, Бор 29.500,0009/2013 29-2 30.09.2013.

Укупно: 40.000,00

Остали трошкови стечајне масе

СЗР "КИНГ" 948,0007/2013 31 31.07.2013.

СЗР "КИНГ" 192,0008/2013 31 30.08.2013.

СЗР "КИНГ" 240,0009/2013 31 30.09.2013.

Укупно: 1.380,00

169.167,63Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 350.967,63
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-323940-2
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-336522-86
KBC banka, 115-0000000000001-61

01.07.2013. 262.214,02Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2013.за период од: 30.09.2013.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

СЗР "КИНГ" 2.000,0001.08.2013.

СЗР "КИНГ" 2.000,0002.09.2013.

Укупно: 4.000,00

Електрична енергија

"ЈУГОИСТОК" ДОО, Електротимок Зајечар 796,6619.07.2013.

"ЈУГОИСТОК" ДОО, Електротимок Зајечар 3,3220.08.2013.

ЕПС снабдевање 796,6620.08.2013.

Укупно: 1.596,64

Гориво и мазиво

НИС а.д. Нови Сад 5.000,0026.09.2013.

НИС а.д. Нови Сад 1.000,0026.09.2013.

НИС а.д. Нови Сад 4.000,0026.09.2013.

НИС а.д. Нови Сад 2.000,0026.09.2013.

Укупно: 12.000,00

Пошта и телефон

Пошта Србије 174,0026.09.2013.

Теленор 2.000,0026.09.2013.

Теленор 2.000,0026.09.2013.

Теленор 2.000,0026.09.2013.

Укупно: 6.174,00

Платни промет

Банка Интеза 25,0022.07.2013.

Банка Интеза 195,0031.07.2013.

Банка Интеза 20,0012.08.2013.

Банка Интеза 50,0020.08.2013.

Банка Интеза 50,0031.08.2013.

Банка Интеза 295,0031.08.2013.

Банка Интеза 40,0010.09.2013.

Банка Интеза 102,8230.09.2013.

Банка Интеза 295,0030.09.2013.

Укупно: 1.072,82

Вештачења и процене

Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ", Бор 30.000,0004.09.2013.

Укупно: 30.000,00

Административне таксе

РГЗ СКН Бор 16.504,0026.08.2013.

Република Србија - буџет 280,0026.08.2013.

Агенција за привредне регистре - АПР 845,0026.09.2013.

Агенција за привредне регистре - АПР 165,0026.09.2013.

Прекршајни Суд Зајечар 335,0026.09.2013.

Агенција за привредне регистре - АПР 1.045,0026.09.2013.

Укупно: 19.174,00
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Трошкови оглашавања

Ј.П. Штампа, радио и филм Бор 10.500,0009.09.2013.

Укупно: 10.500,00

Остали трошкови стечајне масе

СЗР "КИНГ" 948,0001.08.2013.

СЗР "КИНГ" 192,0002.09.2013.

Укупно: 1.140,00

85.657,46Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2013. 176.556,56
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