
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2. Ст.205/2011

09.01.2015.

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу,
промет и услуге СОКОКОМЕРЦ, Сокобања

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Име и презиме стечајног управника: Бобанa Михајловић

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Број лиценце: 155-0260

07366370Матични број:

1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,Текући рачуни стечајног дужника:

2) INTESA BANKA AD BEOGRAD, 160 - 371133 - 43

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:01.10.2014. 31.12.2014.

 9.

Остала имовина

25.550.729,71

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

27.518.670,43Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

42,48

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.940.081,23

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

27.817,01

 8.

01.10.2014.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

ПОЗИЦИЈА 1 ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ:

Стање на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa на дан 01.10.2014. год. износи 42,48 дин.

ПОЗИЦИЈА 4 И 5 ДАТИ АВАНСИ И ПОТРАЖИВАЊА:

У ЕФИ- у исказан проценат наплатљивости од 3,08 % у односу на почетну ликвидациону вредност потраживања односно 1.886.784,29
дин. Потраживања стечајног дужника су приказана на основу књиговодственог стања на дан 31.12.2010. год. и пре тога, јер није

1Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге СОКОКОМЕРЦ, Сокобања - Извештај за  октобар -
децембар 2014.



постојала ваљана књиговодствена документација на дан отварања стечаја.
Стечајни биланс на крају периода исказује кориговани напред наведени износ из ЕФИ-а, за нова потраживања и наплаћено током
ранијих и овог извештајног периода, односно у вредности од 1.940.081,23 динара.

Овде исказана потраживања су резултат корекције за наплаћена потраживања у извештајном периоду.
У ранијим и овом извештајном периоду у току је поступак наплате потраживања мирним путем и предузимање радњи за припрему
утужења или принудних извршења. Потраживања углавном спорна и ненаплатива.

ПОЗИЦИЈА 9 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА:

Дошло је до прибављања накнадно пронађене имовине Зграде Техничког прегледа са покретностима по Извршној Пресуди Привредног
суда у Зајечару Посл. бр. 5. П. 344/2013 од 05.06.2014. године, зав. број код стечајног дужника 263/14 од 04.08.2014. године. и до
записничке примопредаје. Том приликом је сачињен ЗАПИСНИК О УВОЂЕЊУ У ПОСЕД односно преузимању накнадно пронађене
стечајне масе, зав. бр. 277/14 од 25.08.2014. год.

Записник је сачињен дана 25.08.2014. год. са почетком у 11 00 h у просторијама уписаног седишта стечајног дужника ДОО „Сококомерц“
у стечају, у Сокобањи ул. Алексе Маркишића бб.

Веза:  Извршна Пресуда Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 5. П. 344/2013 од 05.06.2014. године, зав. број код стечајног дужника
263/14 од 04.08.2014. године.

Овим Записником врши се увођење у посед Стечајног управника стечајног дужника ДОО Сококомерц Сокобања у стечају од стране
законског заступника Директора ДОО Адриа петрол Куршумлија, односно предаја и преузимање накнадно пронађене имовине.

Присутни:
-Бобана Михајловић, Стечајни управник
-      Директор ДОО Адриа петрол Куршумлија, Славиша Јаковљевић
-      Тамара Милутиновић, Записничар
-Комисија за примопредајни попис и процену накнадно пронађене имовине стечајног дужника ДОО Сококомерц Сокобања, формирана
по уговору о делу бр. 274/14 од 19.08.2014. године уз сагласност Привредног суда у Зајечару зав. бр. код стечајног дужника 273/14 од
19.08.2014. године.
1.  Митић Небојша, дип. машинске струке, ул. Бранка Радичевића бр. 6, Књажевац, судски вештак, ЈМБГ 1909966754119 – Председник и
уједно судски вештак машинске струке
2.  Василијевић Бранкица, дип. грађевинске струке, судски вештак, Ђуре Хорватовића бр. 21, Књажевац, ЈМБГ 1510954759123 - Члан  и
уједно судски вештак грађевинске струке,
3.  Мирослав Минчић, ССС машинског смера, Књажевац, ул. Петра Добрњца бб, са ЈМБГ 1808961754128– Члан.

- Остала лица: Видимир Веселиновић и Малиша Никић, испред стечајног дужника и Јаковљевић Споменка испред ДОО Адриа петрол
Куршумлија.

Решењем Привредног суда у Зајечару Ст. бр. 205/11 од 26.04.2012. год. отворен је стечајни поступак над стечајним дужником ДОО
„Сококомерц“ Сокобања у стечају, ул. Алексе Маркишића бб, Сокобања. За стечајног управника именована је Бобана Михајловић,
лиценцирани стечајни управник – Предузетник из Књажевца.

На основу одредби члана 101. став 1 а у вези са чланом 105. став 1. и чланом 106. став 1. Закона о стечају (’’Службени гласник РС’’ бр.
104/09) и Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом - Националним стандардом број 2 о попису
имовине, процени вредности и почетном стечајном билансу стечајног дужника Глава V Промене на имовини у току стечајног поступка
(«Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), дошло је до повећања имовине због накнадно пронађене имовине.
Правни основ увођења у посед и примопредаје је извршна Пресуда Привредног суда у Зајечару Посл.бр.5.П.344/2013 од 05.06.2014.
године, извршна 01.08.2014. године, зав. број код стечајног дужника 263/14 од 04.08.2014. године, као и Решење Суда о формирању
Комисије за примопредајни попис и процену накнадно пронађене имовине стечајног дужника од 19.08.2014. године зав. број код
стечајног дужника 273/14 од 19.08.2014. године.

Врши се увођење у посед, попис и процена накнадно пронађене имовине.

Овим Записником врши се увођење у посед и примопредаја следеће накнадно пронађене имовине:
1.НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ:  објекта – Зграда техничких услуга са пратећом опремом за технички преглед и то зграда број 3 на
кп.бр.2500/2 КО Сокобања, која је код РГЗ Службе за катастар непокретности у Лист непокретности бр. 4923 КО Сокобања, уписана у В-1
ЛН као Зграда техничких услуга а у природи је технички преглед са пратећим функцијама, објекат има одобрење за употребу,
спратности је приземље и спрат а уписан је као приватна својина продавца у обиму удела 1/1. Објекат је под бројем 3 уписан у
површини од 0.03.55 ха на кп.бр.2500/2 КО Сокобања у Б листу непокретности 4923 (парцела 2500/2 уписана као земљиште под зградом
– објектом број 3 у ул. Алексе Маркишића бб, Сокобања и то земљиште под зградом број 3 у површини од 0.03.55 ха и земљиште уз
зграду у површини од 0.24.74 ха – ЛН 4923 КО Сокобања),
2.ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ – (линија за технички преглед возила, инсталације и сва остала опрема за технички преглед као и канцеларијски
намештај и све остале ствари које се налазе у непокретности и друге ствари, а које ће се детаљно пописати од стране Комисије и
специфицирати посебним пописом), без садашње констатације о потпуности исте.

На непокретностима се на лицу места Стечајни управник врши замену брава, кључева и др.

На лицу места судски вештаци и Стечајни управник сликају непокретност и покретности које су предмет увођења у посед, пописа и
процене, а поред тога ствари се означавају нумерисаним налепницама.
Стечајни управник врши постављање два ватрогасна апарата типа С-6 у објекту и у потпуности поступа по Извештају Агенције за послове
заштите од пожара АДР и ППЗ, зав.број стечајног дужника 227/14 од 01.07.2014. године.

2Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге СОКОКОМЕРЦ, Сокобања - Извештај за  октобар -
децембар 2014.



Стечајни управник врши јавно објављивање лепљењем Решења о отварању стечаја Ст.205/11 од 26.04.2012. године на улазним вратима
објекта Зграда техничког прегледа у ул.Алексе Маркишића бб.

Директор ДОО Адриа петрол Куршумлија, Славиша Јаковљевић предаје следећу документацију у вези са предметом примопредаје и то:
Главни пројекат Објекта за технички преглед моторних возила у Сокобањи издат од стране Дирекција за урбанизам и изградњу
–Сокобања број 01-1157/3-03 од 01.03.2004.године са Уговором о грађењу, зав.број ДОО Сококомерца 13-02/03 од 21.02.2003.године,
Анекса Уговора о учешћу у трошку уређења грађевинског земљишта од 01.09.2004.године, бр.01-1191/2-2002, Решења о одобрењу за
изградњу Општине Сокобања бр.351-895/2003-02 од 18.12.2003. године и Потврдом Општине Сокобања о пријему напред наведене
документације бр.351-152/2004-02 од 13.09.2004.године.

Одговорно лице у предузећу – Директор  уз одговорност изјављује да предаје непокретну и покретну имовину у истоветном стању,
врсти, квалитету и количини каква је била у тренутку када је ДОО Адриа петрол Куршумлија преузела од ДОО Сококомерца по основу
Уговора о купопродаји, односно од дана када је по том Уговору уведена у посед
До пописивања имовине од стране стечајног управника и преузимања исте по накнадном израђеном детаљном писменом попису
сачињеном од стране пописне комисије, потпуну материјалну и кривичну одговорност за целокупну покретну и непокретну имовину
имовину, документацију, ствари, права, предмете и друге имовине стечајне масе сноси Директор ДОО Адриа петрол Куршумлија,
Славиша Јаковљевић.

Директор изјављује да за предмет примопредаје до сада није имао рачунополагаче и да је он лично био одговоран као Директор
Друштва и исти је рачунополагач за целокупну имовину.
Стечајни управник упознаје Директора да се приступа попису имовине почев од дана 25.08.2014. године и да је у сваком тренутку дужан
да се лично или преко овлашћеног лица одазове, присуствује и омогући попис овлашћеним лицима стечајној дужника– пописној
Комисији, уз последице пропуштања.

На лицу места током примопредаје, односно 25.08.2014. год. не врши се очитавање стања струје и воде јер се струја и вода воде на име
ДОО Адриа петрола Куршумлија. У вези са струјом Директор изјављује да је струјомер за објекат Зграде техничког прегледа и Бензинске
пумпе на трафо станици ЕПС-а, односно нема главног струјомера у Згради техничког прегледа, а у објекту Бензинске пумпе постоји
контролни струјомер. Струја је тренутно искључена и не користи се, али се за неколико дана очекује укључење и коришћење искључиво
за потребе Објекта Бензинске пумпе за који је струја неопходна. Директор ДОО Адриа петрола изјављује да је Бензинска пумпа у
судском спору и до окончања спора предлаже да се не врши превођење струје на стечајног дужника и тиме код истог стварају
трошкови, јер је Адриа петрол ДОО Куршумлија једини корисник исте. Увидом  у рачун ЕПС Снабдевања утврђује се да рачун гласи на
ДОО Адриа петрол и то за број ЕД 22-2740124750.
Директор ДОО Адриа петрола изјављује да је и вода заједничка за Објекат Бензинске станице и Зграде техничког прегледа. Врши се
увид у шахту и констатује да је иста пуна воде и да је немогуће очитати стање исте, а да је квар Директор више пута пријављивао
надлежном Јавном комуналном предузећу.

Директор ДОО Адриа петрол Куршумлија, Славиша Јаковљевић изјављује у вези измирења накнаде које терете непокретност која је
предмет примопредаје и то:
-Накнаду на име коришћења електричне енергије је до сада скоро у целости измирена осим цирка 70.000,00 динара које ће измирити у
наредном року од 2-3 дана.
-Накнаду на име испоруке воде, извоза смећа и отпадних вода није уопште измиривао, јер је постојао дуг од цирка 180.000,00 динара
код ЈКП пре уласка Адриа петрола у посед, а како проблем измирења те обавезе није решен, није ни плаћао током коришћења.
-Обавезе на име телефона не постоје.
-Порез на имовину, накнаду за градско грађевинско земљиште и др. обавезе на име јавних дажбина није плаћао од уласка у посед до
данас, а у књиговодственој агенцији ће проверити да ли су долазила решења надлежних државних органа на име ДОО Адриа петрол
или не.
-Законски заступник ДОО Адриа петрол изјављује и обавезује се да ће свим јавним предузећима, Општини, Пореској управи и другим
правним лицима као повериоцима, у вези са свим неизмиреним обавезама насталим од дана закључења уговора о купопродаји
Ов.бр.2056/11 од 27.12.2011.године до 25.08.2014.године, односно до данас као дана примопредаје Стечајном управнику, за наведени
објекат и покретности које су предмет ове примопредаје измирити под претњом принудног извршења и да ће о томе благовремено
пружити писмене доказе стечајном управнику стечајног дужника.

Овај записник је рађен у 5 истоветних примерака од којих по један припада лицима која су потписала записник, један стечајном судији,
а један се депонује у архиву стечајног дужника.

Комисија за попис је доставила сачињен појединачни попис и процену свих покретности и непокретности са стањем на дан 25.08.2014.
године бр. 291/14 од 04.09.2014. год. са стањем на дан 25.08.2014. год.

Приликом пописа накнадно пронађене имовине извршена је и процена ликвидационе вредности и то непокретности од судског
вештака грађевинске струке, члана пописне комисије и покретности од стране вештака машинске струке, председника Пописне
комисије.

Укупан износ повећања код Позиције 9 је 24.766.729,71 дин. од чега:
1. Непокретности - објекат Зграда Техничког прегледа у ул. Алексе Маркишића бб Сокобања, на кп. бр. 2500/2, Лист непокретности 4923
КО Сокобања, ликвидациона вредност 24.169.879,71 дин. и
2. Покретности у ул. Алексе Маркишића бб Сокобања у Згради Техничких услуга, ликвидационе вредности 584.850,00 дин. и ствари код
Трећих лица у објекту Бензинске пумпе на истој локацији и парцели у вредности 12.000,00 дин. (Компијутер ПС - 2 са монитором и
тастатуром. Укупно покретности (584.850,00 дин. + 12.000,00 дин.) = 596.850,00 дин.
У процени сачињена и вештачења и то:
- Вештачење накнадно пронађене покретне имовине стечајног дужника у Згради Техничког прегледа, у ул. Алексе Маркишића бб
Сокобања - Процена и мишљење - судског проценитеља машинске струке по Пописним листама на дан 25.08.2014. год., зав. бр. 292/14
од 04.09.2014. год.
- Налаз и мишљење судског вештака грађевинске струке, са проценом тренутне тржишне вредности - ликвидационе вредности,
накнадно пронађене имовине у стечају, непокретности - зграда Техничких услуга, на кп. бр. 2500/2 КО Сокобања, Листа непокретности
бр. 4923 КО Сокобања у ул. Алексе Маркишића бб у Сокобања, на дан 25.08.2014. год., зав. бр. 293/14 од 04.09.2014. год.

ПОЗИЦИЈА 9:
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- Повећање на име накнадно пронађене имовине (непокретне и покретне) 24.766.729,71 дин. и имовина са почетка 784.000,00 дин.
(детаљно образложена у тачци 1а овог Извештаја) = 25.550.729,71 дин.

УКУПНО НЕУНОВЧЕНА ПРЕОСТАЛА ИМОВИНА: 25.550.729,71 ДИН.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

27.518.670,43

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

25.550.729,71

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

27.817,01

42,48

Укупно

1.940.081,23

Коментар

Нема повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

 8.

42,48Готовина 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

1.940.081,23

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

27.817,01

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

27.518.670,43

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

25.550.729,71

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.
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104.046,6790.254,01

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

104.046,67

0,00

Лиценце и патенти

25.550.729,71

Укупно

27.817,01

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

27.504.835,29

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

1.926.288,57

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.

90.254,01

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

Позиција 2: Потраживања: Дана 02.10.2014. год. од Јавног комуналног предузећа Напредак Сокобања извршена уплата по
правноснажној Пресуди у износу од 98.027,24 дин. и извршено плаћање од стране Ђурђевић Михајла, путем принудне наплате преко
Суда у извршном поступку, у износу од 6.019,43 дин.

Нема умањења вредности имовине због продаје.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

0,00

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Лиценце и патенти

 4.

 1.

0,00

 3.

Потраживања (настала у извештајном периоду)

0,00

Предујам за покретање стечаја

Залихе 0,00

 8.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

0,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

5.800,00

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.

104.046,67

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,00109.846,67

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

5.800,00

0,00

5.800,00

0,00

Коментар

Позиција 4: Наплата потраживања:
Извршена наплата потраживања од дужника Јавног комуналног предузећа Напредак Сокобања по Пресуди у износу од 98.027,24 дин.
дана 02.10.2014. год. и извршено плаћање од стране Ђурђевић Михајла у износу од 6.019,43 дин. у Судском извршном поступку
принудне наплате у И. бр. 181/2009 Привредни суд у Новом Саду.

Позиција 11: Потраживања настала у извештајном периоду:
Извршена наплата потраживања од дужника Давидовић Наташе у И. бр. 513/14 дана 10.10.2014. год. у износу од 5.800,00 дин.
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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

420.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 420.000,000,00

645.978,47 5.994,152. Судски трошкови 90.000,00 639.348,4712.624,15

160.000,00 60.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 60.000,00 220.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

277.610,00 71.430,005. Накнада трошкова стечајног управника 71.430,00 299.040,0050.000,00

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

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

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

Укупно 62.624,151.503.588,47 221.430,00 137.424,15 1.578.388,47

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

4.500,00 4.500,001. Канцеларијски материјал 4.500,00 9.000,000,00

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

45.586,71 2.439,563. Комуналне услуге 30.000,00 48.026,270,00

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

0,00 0,005. Пошта и телефон 3.000,00 0,000,00

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

15.832,00 2.800,007. Текуће одржавање 6.800,00 18.632,000,00

0,00 485,008. Платни промет 3.000,00 0,00485,00

0,00 5.375,429. Премија осигурања 31.000,00 5.375,420,00

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

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

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

0,00 0,0013. Дневнице и путни трошкови 0,00 0,000,00

0,00 0,0014. Бруто зараде по уговору o раду 0,00 0,000,00

90.000,00 75.000,0015. Бруто зараде по уговору о делу 75.000,00 140.000,0025.000,00

120.000,00 24.000,0016. Књиговодствене услуге 24.000,00 124.000,0020.000,00

130.000,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 130.000,000,00

0,00 33.905,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 60.000,00 33.905,000,00

0,00 9.470,0019. Административне таксе 35.000,00 8.690,00780,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

0,00 0,0021. Камате и други финансијски расходи 0,00 0,000,00

0,00 121.615,2022. Трошкови оглашавања 500.000,00 121.615,200,00

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

1.000,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 0,001.000,00

60.000,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 60.000,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 47.265,00466.918,71 772.300,00 279.590,18 699.243,89

Привредни суд у Зајечару донео је Решење:
- дана 02.10.2014. год. којим је усвојен План трошкова за октобар 2014. год.
- дана 29.10.2014. год. којим је усвојен План трошкова за новембар 2014. год.
- дана 25.11.2014. год. и Исправка Решења дана 26.11.2014. год. којим је усвојен План трошкова за децембар 2014. год. и дана
27.11.2014. год. којим је усвојена Допуна Плана трошкова за децембар 2014. год.

Све исплате извршене у складу са Планом трошкова.

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

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 2: Судски трошкови - стварно настали трошкови:
- По Решењима о принудној наплати судске таксе Привредног суда Зајечар Посл. бр. 1. Ив. 897/2013 од 14.10.2014. год., за извршног
дужника НБ МАКИ ТР, вл. Бранкица Бошковић, Сокобања, Војводе Мишића 44. Као стварно настали трошак исказујемо износ од 5.994,15
дин., за принудну наплату, јер је остали трошак раније исказан.

Позиција 3: Прелиминарна награда стечајног управника, уз сагласност Привредног суда Зајечар Решењем Посл. бр. 2 Ст. 205/2011 од
08.05.2012. год. у износу од 20.000,00 дин.

Позиција 5: Накнада трошкова стечајном управнику утврђена одобрењем месечних Планова са Спецификацијом месечних трошкова, са
истим износом стварно насталих трошкова иако су практично већи и то:
- за октобар 2014. год. одобрена накнада трошкова у износу од 23.250,00 дин.
- за новембар 2014. год. одобрена накнада трошкова у износу од 22.890,00 дин.
- за децембар 2014. год. одобрена накнада трошкова у износу од 25.290,00 дин.

Обавезе стечајне масе - стварно настали трошкови се образлажу, а плаћени трошкови су исказани у позицији одливи, која је саставни
део овог Извештаја:

Позиција 1: Канцеларијски материјал: По рачунима од Предузећа "Нова савремена" ДОО Књажевац и ДОО "Нота" Књажевац за набавку
канцеларијског материјала и то: папира за штампање и копирање, коверта, налога, фасцикли и др. ради обраде документације у
стечају, израде разних обавештења и дописа и др.

Позиција 3: Комуналне услуге: по Решењу о утврђивању посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, бр. nzspl-z-501-
3/80/2014 од 11.12.2014. год. од Општинске управе општине Сокобања - Одељење за финансије, наплату јавних прихода и имовинско
правне послове, за период од 25.08.2014. год. до 31.12.2014. год., у укупном износу од 2.439,56 дин., а коначно стање ће се утврдити
после сравњења стања са повериоцем.

Позиција 7: Текуће одржавање:
- по рачуну бр. 240/2014 од 29.12.2014. год. за рециклажу кетрича и допуну праха за кетрич за октобар 2014. год. од Сервиса
биротехнике и електронике Техносервис Књажевац, у износу од 2.800,00 дин.

Позиција 8: Платни промет: Провизија пословне банке Banca Intesa АД Београд, Експозитура Књажевац, у укупном износу од 485,00 дин.

Позиција 9: Премија осигурања: за зграду Техничког прегледа, а по закљученим Уговорима о осигурању - Полисама, са Компанијом
Дунав осигурање АДО, по добијеној сагласности Суда од 13.10.2014. год., у износу месечне рате од 2.687,71 дин., за месец новембар и
децембар 2014. год. Плаћање се врши по Полисама и то:
- Полиса осигурања имовине бр. 00867065 3, за осигурање од пожара и неких других опасности,
- Полиса осигурања имовине бр. 00867066 4, за осигурање од провалне крађе и разбојништва,
- Полиса осигурања имовине бр. 00867067 5, за осигурање стакла од лома.

Позиција 15: Бруто зараде по Уговору о делу:
- Ангажовање лица на одржавању накнадно пронађене имовине Зграде Техничког прегледа са покретностима, у ул. Алексе Маркишића
бб Сокобања, по Уговору о делу бр. 301/14 од 11.09.2014. год. и Анексу бр. 356/14 од 21.11.2014. год. Уговора о делу бр. 301/14 од
11.09.2014. год. и то:
1. Мирослав Минчић, ССС машинског смера, Књажевац, ул. Петра Добрњца бб, са ЈМБГ 1808961754128, на пословима континуираног
обиласка имовине стечајног дужника и др. послова, у бруто месечном износу од 25.000,00 дин.

Позиција 16:  Књиговодствене услуге у месечном бруто износу од 8.000,00 дин., а у складу са закљученим Анексом I Уговора о
поверавању вођења пословних књига и састављању финансијских извештаја бр. 60/12 од 27.04.2012. год., заводни број 70/13 од
19.03.2013. год., а по добијеној сагласности Суда, до закључења стечајног поступка, за извештајни период.

Позиција 18: Порез на имовину: Порез на имовину (за Зграду Техничког прегледа) плаћа се Општинској управи Општине Сокобања,
Одељењу за финансије, наплату јавних прихода и имовинско правне послове, у укупном износу од 33.905,00 дин. по Пореској пријави о
утврђеном порезу на имовину за 2014. год., зав. бр. 346/14 од 30.10.2014. год.

Позиција 19: Административне таксе: Плаћање Основном суду Књажевац за оверу, у износу од 780,00 дин. и плаћање РС РГЗ Служби за
катастар непокретности Сокобања по Спецификацији за обрачун таксе за пружање услуга бр. 38 од 15.10.2014. год. за промену имаоца
права на непокретности на основу једне исправе у износу од 8.400,00 дин. и Републичка административна такса у износу од 290,00 дин.

Позиција 22: Оглашавање Прве продаје јавним надметањем, накнадно пронађене имовине - Зграде техничког прегледа у Сокобањи, у
ул. Алексе Маркишића бб, у 2 дневна листа, а по рачунима и то:
- по рачуну бр. 3394/14 од 24.12.2014. год. од Друштва за новинско - издавачку делатност Дан - Граф ДОО Београд у износу од 64.915,20
дин. и
- по рачуну бр. Ф-341/2014 од 24.12.2014. год. од Агенције за пружање услуга рекламе и пропаганде АПолитика Ниш у износу од
56.700,00 дин..
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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

УКУПНО ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ СУ У ИЗНОСУ 993.730,00 ДИН., А СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ
ЗНАТНО МАЊИ ОД ОДОБРЕНИХ И ИЗНОСЕ 417.014,33 ДИН., ТЕ НЕМА ПРЕКОРАЧЕЊА.

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

-5.504.866,00

I исплатни ред

 1.

III исплатни ред

70.153.668,29

7.

0,00

0,00

47.842.187,35

0,00

0,00

0,00

22.236.614,17

 5.

27.741.480,17

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

5.504.866,00

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

74.866,77

0,00

74.866,77

42.337.321,35

Врста одлива

Разлучни повериоци

70.153.668,29
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ИЗМЕНА ЛИСТЕ КОД ПРИЈАВЕ ПОТРАЖИВАЊА БР. 48 МАК КОМЕРЦ. ИЗВРШЕНА ИСПРАВКА ПРЕБАЧАЈА У РАЗЛУЧНО, ЈЕР ЈЕ БИЛО
УСЛОВНО ПРИЗНАТО АЛИ ИСКАЗАНО КОД СТЕЧАЈНОГ ПОТРАЖИВАЊА, А ИМОВИНА ПРИБАВЉЕНА КОД СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА:

УКУПНО 5.504.866,00 ДИНАРА.

Поверилац је дана 15.05.2013. године под бр. 122/13 поднео поднесак са захтевом за накнадно  признавање разлучног права на
хипотекарној имовини уписаној у Листи непокретности бр. 4923 КО Сокобања са условном и затезном каматом од дана отварања
стечаја до коначне исплате, због промене уписа на име стечајног дужника.
Предметна хипотакарна имовина ни на данашњи дан не представља стечајну масу због постојања Уговора о купопродаји закљученог
пре стечаја са ДОО Адрија Петрол, Куршумлија који је још увек на снази, без обзира на упис код надлежног државног органа РГЗ-а
Сокобања.

УСЛОВНО СЕ ПРИЗНАЈЕ РАЗЛУЧНО ПРАВО на непокретности означеној као зграда бр. 3 "Зграда техничких услуга", на кп. бр. 2500/2 КО
Сокобања, Лист непокретности 4923.
Увидом у Пријаву, доказе и законске прописе признаје се потраживање у целости у износу  5.504.866,00 динара као условно обезбеђено
потраживање у складу са чланом 87. става 1. и 2. Закона о стечају, а исплата ће се извршити условно уколико се хипотекарна имовина
прибави у стечајну масу стечајног дужника до закључења стечаја над стечајним дужником или стечајном масом, односно до
правноснажности Решења о деоби по основу продаје тако прибављене хипотекарне имовине као стечајне масе, у складу са чланом 142.
става 2. Закона о стечају и то у делу који није наплаћен од неког другог хипотекарног дужника, садужника или јемца, или другог
садужника до правноснажности напред наведеног Решења о деоби стечајне масе, уз обавезивање стечајног повериоца да до
правноснажности Решења о главној деоби по основу продаје хипотековане имовине, достави стечајном управнику потврду или оверену
изјаву под одговорношћу да потраживање није намирио или је делимично намирио и прецизира преостали износ за намирење уз
пружање доказа о делимичном намирењу.
У случају да се хипотекарна имовина не прибави код стечајног дужника до рокова из предходног става потраживање ће имати третман
признатог стечајног потраживања.

Закључком Суда од 22.05.2013. год. исправљена Листа у делу условног признања разлучног права.

Зграда Техничког прегледа прибављена код стечајног дужника на основу правноснажне делимичне Пресуде Привредног суда у Зајечару
П. 344/2013 и извршено увођење у посед исте, те потраживање није више условно.
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2014.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

42,48 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2014.

 5.

109.889,15

 4.

0,00

 2. 109.846,67

 6.

Укупан одлив
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Позиција 1: Почетно стање на рачуну пословне банке "Интеса" а.д. Београд на дан 01.10.2014. год. је 42,48 динара.

Позиција 2: Прилив у овом извештајном периоду износи 109.846,67 дин.

Позиција 3: Одлив у овом извештајном периоду износи 109.889,15 дин.

Позиција 6: Крајње стање је 0,00 динара према изводу на дан 31.12.2014. године код банке "Интеса" а.д. Београд. Рачун је у блокади.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.10.14.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.12.2014.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б
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У извештајном периоду није било промена. У благајни нема новчаних средстава, бонова или вредносних папира.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Мирослав Минчић1. 25.000,00

25.000,00Укупно

Бруто зараде по Уговору о делу:
- Ангажовање лица на одржавању накнадно пронађене имовине Зграде Техничког прегледа са покретностима, у ул. Алексе Маркишића
бб Сокобања, по Уговору о делу бр. 301/14 од 11.09.2014. год. и Анексу бр. 356/14 од 21.11.2014. год. Уговора о делу бр. 301/14 од
11.09.2014. год. и то:
1. Мирослав Минчић, ССС машинског смера, Књажевац, ул. Петра Добрњца бб, са ЈМБГ 1808961754128, на пословима континуираног
обиласка имовине стечајног дужника и др. послова, у бруто месечном износу од 25.000,00 дин.
У овом извештајном периоду исплаћена накнада за један месец у износу од 25.000,00 дин.

Коментар
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 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

27.817,01

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.926.288,57

25.550.729,71

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

27.504.835,29

Лиценце и патенти

0,00

0,00

 8.

31.12.2014.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства
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ПОЗИЦИЈА 1 ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ:

Стање на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa на дан 31.12.2014. год. износи 0,00 дин., рачун је у блокади.

ПОЗИЦИЈА 4 И 5 ДАТИ АВАНСИ И ПОТРАЖИВАЊА:

У ЕФИ- у исказан проценат наплатљивости од 3,08 % у односу на почетну ликвидациону вредност потраживања односно 1.886.784,29
дин. Потраживања стечајног дужника су приказана на основу књиговодственог стања на дан 31.12.2010. год. и пре тога, јер није
постојала ваљана књиговодствена документација на дан отварања стечаја.
Стечајни биланс на крају периода исказује кориговани напред наведени износ из ЕФИ-а, за нова потраживања и наплаћено током
ранијих и овог извештајног периода, односно у вредности од 1.940.081,23 динара.

Овде исказана потраживања су резултат корекције за наплаћена потраживања у извештајном периоду.
У ранијим и овом извештајном периоду у току је поступак наплате потраживања мирним путем и предузимање радњи за припрему
утужења или принудних извршења. Потраживања углавном спорна и ненаплатива.

ПОЗИЦИЈА 9 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА:

У Кварталном периоду 01.07.2014. - 31.10.2014. год. дошло је до прибављања накнадно пронађене имовине Зграде Техничког прегледа
са покретностима по Извршној Пресуди Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 5. П. 344/2013 од 05.06.2014. године, зав. број код
стечајног дужника 263/14 од 04.08.2014. године. и до записничке примопредаје. Том приликом је сачињен ЗАПИСНИК О УВОЂЕЊУ У
ПОСЕД односно преузимању накнадно пронађене стечајне масе, зав. бр. 277/14 од 25.08.2014. год.

Записник је сачињен дана 25.08.2014. год. са почетком у 11 00 h у просторијама уписаног седишта стечајног дужника ДОО „Сококомерц“
у стечају, у Сокобањи ул. Алексе Маркишића бб.

Веза:  Извршна Пресуда Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 5. П. 344/2013 од 05.06.2014. године, зав. број код стечајног дужника
263/14 од 04.08.2014. године.

Овим Записником врши се увођење у посед Стечајног управника стечајног дужника ДОО Сококомерц Сокобања у стечају од стране
законског заступника Директора ДОО Адриа петрол Куршумлија, односно предаја и преузимање накнадно пронађене имовине.

Присутни:
-Бобана Михајловић, Стечајни управник
-      Директор ДОО Адриа петрол Куршумлија, Славиша Јаковљевић
-      Тамара Милутиновић, Записничар
-Комисија за примопредајни попис и процену накнадно пронађене имовине стечајног дужника ДОО Сококомерц Сокобања, формирана
по уговору о делу бр.274/14 од 19.08.2014.године уз сагласност Привредног суда у Зајечару зав.бр.код стечајног дужника 273/14 од
19.08.2014.године.
1.  Митић Небојша, дип. машинске струке, ул. Бранка Радичевића бр. 6, Књажевац, судски вештак, ЈМБГ 1909966754119 – Председник и
уједно судски вештак машинске струке
2.  Василијевић Бранкица, дип. грађевинске струке, судски вештак, Ђуре Хорватовића бр. 21, Књажевац, ЈМБГ 1510954759123 - Члан  и
уједно судски вештак грађевинске струке,
3.  Мирослав Минчић, ССС машинског смера, Књажевац, ул. Петра Добрњца бб, са ЈМБГ 1808961754128– Члан

- Остала лица: Видимир Веселиновић и Малиша Никић, испред стечајног дужника и Јаковљевић Споменка испред ДОО Адриа петрол
Куршумлија.

Решењем Привредног суда у Зајечару Ст.бр. 205/11 од 26.04.2012. год. отворен је стечајни поступак над стечајним дужником ДОО
„Сококомерц“ Сокобања у стечају, ул. Алексе Маркишића бб, Сокобања. За стечајног управника именована је Бобана Михајловић,
лиценцирани стечајни управник – Предузетник из Књажевца.
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На основу одредби члана 101. став 1 а у вези са чланом 105. став 1. и чланом 106. став 1.Закона о стечају (’’Службени гласник РС’’ бр.
104/09) и Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом - Националним стандардом број 2 о попису
имовине, процени вредности и почетном стечајном билансу стечајног дужника Глава V   Промене на имовини у току стечајног поступка
(«Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), дошло је до повећања имовине због накнадно пронађене имовине.
Правни основ увођења у посед и примопредаје је извршна Пресуда Привредног суда у Зајечару Посл.бр.5.П.344/2013 од
05.06.2014.године, извршна 01.08.2014.године, зав.број код стечајног дужника 263/14 од 04.08.2014.године, као и Решење Суда о
формирању Комисије за примопредајни попис и процену накнадно пронађене имовине стечајног дужника од 19.08.2014.године
зав.број код стечајног дужника 273/14 од 19.08.2014.године..

Врши се увођење у посед, попис и процена накнадно пронађене имовине.

Овим Записником врши се увођење у посед и примопредаја следеће накнадно пронађене имовине:
1.НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ:  објекта – Зграда техничких услуга са пратећом опремом за технички преглед и то зграда број 3 на
кп.бр.2500/2 КО Сокобања, која је код РГЗ Службе за катастар непокретности у Лист непокретности бр.4923 КО Сокобања, уписана у В-1
ЛН као зграда техничких услуга а у природи је технички преглед са пратећим функцијама, објекат има одобрење за употребу,
спратности је приземље и спрат а уписан је као приватна својина продавца у обиму удела 1/1. Објекат је под бројем 3 уписан у
површини од 0.03.55 ха на кп.бр.2500/2 КО Сокобања у Б листу непокретности 4923 (парцела 2500/2 уписана као земљиште под зградом
– објектом број 3 у ул.Алексе Маркишића бб, Сокобања и то земљиште под зградом број 3 у површини од 0.03.55 ха и земљиште уз
зграду у површини од 0.24.74 ха – ЛН 4923 КО Сокобања),
2.ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ – ( линија за технички преглед возила, инсталације и сва остала опрема за технички преглед као и канцеларијски
намештај и све остале ствари које се налазе у непокретности и друге ствари, а које ће се детаљно пописати од стране Комисије и
специфицирати посебним пописом), без садашње констатације о потпуности исте.

На непокретностима се на лицу места Стечајни управник врши замену брава, кључева и др.

На лицу места судски вештаци и Стечајни управник сликају непокретност и покретности које су предмет увођења у посед, пописа и
процене, а поред тога ствари се означавају нумерисаним налепницама.
Стечајни управник врши постављање два ватрогасна апарата типа С-6 у објекту и у потпуности поступа по Извештају Агенције за послове
заштите од пожара АДР и ППЗ, зав.број стечајног дужника 227/14 од 01.07.2014.године.

Стечајни управник врши јавно објављивање лепљењем Решења о отварању стечаја Ст.205/11 од 26.04.2012.године на улазним вратима
објекта Зграда техничког прегледа у ул.Алексе Маркишића бб.

Директор ДОО Адриа петрол Куршумлија, Славиша Јаковљевић предаје следећу документацију у вези са предметом примопредаје и то:
Главни пројекат Објекта за технички преглед моторних возила у Сокобањи издат од стране Дирекција за урбанизам и изградњу
–Сокобања број 01-1157/3-03 од 01.03.2004.године са Уговором о грађењу, зав.број ДОО Сококомерца 13-02/03 од 21.02.2003.године,
Анекса Уговора о учешћу у трошку уређења грађевинског земљишта од 01.09.2004.године, бр.01-1191/2-2002, Решења о одобрењу за
изградњу Општине Сокобања бр.351-895/2003-02 од 18.12.2003.године и Потврдом Општине Сокобања о пријему напред наведене
документације бр.351-152/2004-02 од 13.09.2004.године.

Одговорно лице у предузећу – Директор  уз одговорност изјављује да предаје непокретну и покретну имовину у истоветном стању,
врсти, квалитету и количини каква је била у тренутку када је ДОО Адриа петрол Куршумлија преузела од ДОО Сококомерца по основу
Уговора о купопродаји, односно од дана када је по том Уговору уведена у посед
До пописивања имовине од стране стечајног управника и преузимања исте по накнадном израђеном детаљном писменом попису
сачињеном од стране пописне комисије, потпуну материјалну и кривичну одговорност за целокупну покретну и непокретну имовину
имовину, документацију, ствари, права, предмете и друге имовине стечајне масе сноси Директор ДОО Адриа петрол Куршумлија,
Славиша Јаковљевић.

Директор изјављује да за предмет примопредаје до сада није имао рачунополагаче и да је он лично био одговоран као Директор
Друштва и исти је рачунополагач за целокупну имовину.
Стечајни управник упознаје Директора да се приступа попису имовине почев од дана 25.08.2014.године и да је у сваком тренутку дужан
да се лично или преко овлашћеног лица одазове, присуствује и омогући попис овлашћеним лицима стечајној дужника– пописној
Комисији, уз последице пропуштања.

На лицу места током примопредаје, односно 25.08.14. не врши се очитавање стања струје и воде јер се струја и вода воде на име ДОО
Адриа петрола Куршумлија. У вези са струјом Директор изјављује да је струјомер за објекат Зграде техничког прегледа и Бензинске
пумпе на трафо станици ЕПС-а, односно нема главног струјомера у Згради техничког прегледа, а у објекту Бензинске пумпе постоји
контролни струјомер. Струја је тренутно искључена и не користи се, али се за неколико дана очекује укључење и коришћење искључиво
за потребе Објекта Бензинске пумпе за који је струја неопходна. Директор ДОО Адриа петрола изјављује да је Бензинска пумпа у
судском спору и до окончања спора предлаже да се не врши превођење струје на стечајног дужника и тиме код истог стварају
трошкови, јер је Адриа петрол ДОО Куршумлија једини корисник исте. Увидом  у рачун ЕПС Снабдевања утврђује се да рачун гласи на
ДОО Адриа петрол и то за број ЕД 22-2740124750.
Директор ДОО Адриа петрола изјављује да је и вода заједничка за Објекат Бензинске станице и Зграде техничког прегледа. Врши се
увид у шахту и констатује да је иста пуна воде и да је немогуће очитати стање исте, а да је квар Директор више пута пријављивао
надлежном Јавном комуналном предузећу.

Директор ДОО Адриа петрол Куршумлија, Славиша Јаковљевић изјављује у вези измирења накнаде које терете непокретност која је
предмет примопредаје и то:
-Накнаду на име коришћења електричне енергије је до сада скоро у целости измирена осим цирка 70.000,00 динара које ће измирити у
наредном року од 2-3 дана.
-Накнаду на име испоруке воде, извоза смећа и отпадних вода није уопште измиривао, јер је постојао дуг од цирка 180.000,00 динара
код ЈКП пре уласка Адриа петрола у посед, а како проблем измирења те обавезе није решен, није ни плаћао током коришћења.
-Обавезе на име телефона не постоје.
-Порез на имовину, накнаду за градско грађевинско земљиште и др. обавезе на име јавних дажбина није плаћао од уласка у посед до
данас, а у књиговодственој агенцији ће проверити да ли су долазила решења надлежних државних органа на име ДОО Адриа петрол
или не.
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-Законски заступник ДОО Адриа петрол изјављује и обавезује се да ће свим јавним предузећима, Општини, Пореској управи и другим
правним лицима као повериоцима, у вези са свим неизмиреним обавезама насталим од дана закључења уговора о купопродаји
Ов.бр.2056/11 од 27.12.2011.године до 25.08.2014.године, односно до данас као дана примопредаје Стечајном управнику, за наведени
објекат и покретности које су предмет ове примопредаје измирити под претњом принудног извршења и да ће о томе благовремено
пружити писмене доказе стечајном управнику стечајног дужника.

Овај записник је рађен у 5 истоветних примерака од којих по један припада лицима која су потписала записник, један стечајном судији,
а један се депонује у архиву стечајног дужника.

Комисија за попис је доставила сачињен појединачни попис и процену свих покретности и непокретности са стањем на дан 25.08.2014.
године бр. 291/14 од 04.09.2014. год. са стањем на дан 25.08.2014. год.

Приликом пописа накнадно пронађене имовине извршена је и процена ликвидационе вредности и то непокретности од судског
вештака грађевинске струке, члана пописне комисије и покретности од стране вештака машинске струке, председника Пописне
комисије.

Повећање у Кварталу VII - IX је било код Позиције 9 у износу од 24.766.729,71 дин. од чега:
1. Непокретности - објекат Зграда Техничког прегледа у ул. Алексе Маркишића бб Сокобања, на кп. бр. 2500/2, Лист непокретности 4923
КО Сокобања, ликвидациона вредност 24.169.879,71 дин. и
2. Покретности у ул. Алексе Маркишића бб Сокобања у Згради Техничких услуга, ликвидационе вредности 584.850,00 дин. и ствари код
Трећих лица у објекту Бензинске пумпе на истој локацији и парцели у вредности 12.000,00 дин. (Компијутер ПС - 2 са монитором и
тастатуром. Укупно покретности (584.850,00 дин. + 12.000,00 дин.) = 596.850,00 дин.
У процени сачињена и вештачења и то:
- Вештачење накнадно пронађене покретне имовине стечајног дужника у Згради Техничког прегледа, у ул. Алексе Маркишића бб
Сокобања - Процена и мишљење - судског проценитеља машинске струке по Пописним листама на дан 25.08.2014. год., зав. бр. 292/14
од 04.09.2014. год.
- Налаз и мишљење судског вештака грађевинске струке, са проценом тренутне тржишне вредности - ликвидационе вредности,
накнадно пронађене имовине у стечају, непокретности - зграда Техничких услуга, на кп. бр. 2500/2 КО Сокобања, Листа непокретности
бр. 4923 КО Сокобања у ул. Алексе Маркишића бб у Сокобања, на дан 25.08.2014. год., зав. бр. 293/14 од 04.09.2014. год.

ПОЗИЦИЈА 9:
- Повећање на име накнадно пронађене имовине (непокретне и покретне) 24.766.729,71 дин. и имовина са почетка 784.000,00 дин.
(детаљно образложена у тачци 1а овог Извештаја) = 25.550.729,71 дин.

УКУПНО НЕУНОВЧЕНА ПРЕОСТАЛА ИМОВИНА: 25.550.729,71 ДИН.

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

09.10.2014.  Пријем, нумерисање и обрада података
- Дана 01.10.2014. год. РГЗ Сокобања под бројем 321/14 је послат Захтев за промену назива корисника и власника некретнине Зграда
Техничког прегледа.
- Дана 03.10.2014. год. сачињен и достављен Предлог радњи Суду за осигурање Зграде техничког прегледа.
- Дана 07.10.2014. год. из Привредног суда у Зајечару запримљено је Решење од 02.10.2014. год., којим се даје сагласност на План
трошкова за месец октобар 2014. год.
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- Истог дана од Минчић Мирослава запримљена је Службена белешка о обиласку имовине стечајног дужника.
- Дана 09.10.2014. год. од Привредног суда у Зајечару запримљени су Опомена за плаћање судске таксе у предмету Р. 451/12 од
06.10.2014. - АМС Осигурање и Закључак Ст. 205/11 од 08.10.2014. год., којим се налаже достава оригинала или оверене фотокопије за
осигурање. - Истог дана Суду је послато Поступање по налогу Суда од 08.10.2014. год. (поз. бр. 326/14).
- Сачињен и достављен надлежним органима Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период
01.07.2014. год. - 30.09.2014. год. Посебно сачињен допис за доставу Суду и доставу АЛСУ.

21.10.2014.  Пријем, нумерисање и обрада података
- Дана 10.10.2014. год. Основном суду у Алексинцу, СЈ Сокобања достављена Ургенција за спровођење поступка извршења за
Давидовић Наташу.
- Дана 14.10.2014. год. од Привредног суда Зајечар запримљена је сагласност на закључење Уговора о осигурању имовине стечајног
дужника са компанијом Дунав осигурање.
- Истог дана од Дунав Осигурања су запримљене Полиса осигурања од пожара и неких других опасности са рачуном и обрачуном
премије бр. 00867065-3, Полиса осигурања имовине бр. 008670664, којим се осигурава покретни намештај и опрема - рачун и обрачун
премије, као и Полиса осигурања имовине бр. 008670675 о осигурању стакла на Згради техничког прегледа.
- Дана 17.10.2014. год. од Привреденог суда Зајечар запримљено Решење о принудној наплати судске таксе у Ив. 897/13 од 14.10.2014.
год.
- Истог дана Адриа Петролу ДОО Куршумлија послата је Ургенција за повраћај ствари из Зграде техничког прегледа.
- Дана 21.10.2014. год. од Минчић Мирослава запримљена је Службена белешка о обиласку имовине стечајног дужника.
- Истог дана од Привредног суда у Зајечару запримљено је Решење о принудној наплати судске таксе.

12.11.2014.  Пријем, нумерисање и обрада података
- Дана 24.10.2014. год., Суду, АЛСУ, Председнику Одбора поверилаца и Председнику Скупштине поверилаца послати су План трошкова
за месец новембар 2014. год., са Спецификацијом упросечених месечних трошкова за месец новембар 2014. год., Предлог Суду за
сагласност на План трошкова за месец новембар 2014. год.
- Суду достављена Спецификација документације која се доставља суду.
- Истог дана Општини Сокобања послат је Захтев да не врши задуживање на име накнаде за заштиту животне средине.
- Дана 30.10.2014. год. од Привредног суда Зајечар запримљена је сагласност на План трошкова за месец новембар 2014. год.
- Пореској управи је тог дана послата Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2014. год.
- Дана 03.11.2014. год. ЈКП Напредак и ЕПС Снабдевању је послат Захтев за промену корисника и одјаву бројила.
- Дана 06.11.2014. год. од Минчић Мирослава је запримљена Службена белешка о обиласку имовине стечајног дужника.
- Дана 12.11.2014. год. Суду је достављена Спецификација докумената која се доставља суду.
- Од Привредног суда Зајечар је запримљен Закључак Ст. 205/11 од 06.11.2014. год. - Налог за предузимање потребне радње ради
закључења стечајног поступка.

28.11.2014.  Пријем, нумерисање и обрада података
- Дана 13.11.2014. год. Суду је послато Поступање по Налогу Суда од 06.11.2014. год. (наш број 350/14).
- Дана 18.11.2014. год. Ентер Трејду је послата опомена за плаћање.
- Дана 20.11.2014. год. Суду, АЛСУ, Председнику Одбора поверилаца и Председнику Скупштине поверилаца достављени План трошкова
за месец децембар 2014. год., са Спецификацијом упросечених месечних трошкова за месец децембар 2014. год. и Предлогом радњи
Суду за сагласност за План трошкова за месец децембар 2014. год.
- Суду достављена Спецификација документације која се доставља Суду.
- Дана 21.11.2014. год. Суду је послат Предлог Анекса Уговора о делу за Минчић Мирослава, као и Предлог за сагласност на Анекс
Уговора о делу за Минчић Мирослава.
- Истог дана од Минчић Мирослава примљена је Службена белешка о обиласку имовине стечајног дужника.
- Дана 26.11.2014. год. од Привредног суда у Зајечару запримљена је сагласност на План трошкова за месец децембар 2014. год. и
достављена надлежним органима.
- Истог дана Суду је упућена Допуна Плана трошкова за месец децембар 2014. год. са Предлогом за сагласност на Допуну Плана
трошкова за децембар 2014. год.
- Дана 28.11.2014. год. од Привредног суда Зајечар запримљено је Решење о исправци Решења, којим је дата сагласност на План
трошкова за децембар 2014. год., запримљено је Решење Суда од 25.11.2014. год., којим се даје сагласност за закључење Анекса
Уговора о делу за Минчић Мирослава и сагласност Суда на Допуну Плана трошккова за децембар 2014. год.
- Анекс Уговора о делу закључен са Минчић Мирославом и достављен надлежним органима.

16.12.2014.  Пријем, нумерисање и обрада података
- Дана 02.12.2014. год. Адриа Петролу је послата Пописна листа ствари стечајног дужника код трећих лица.
- Дана 03.12.2014. год. од Основног суда у Зајечару запримљен је Закључак 3-1-Ив. бр.513/14 од 01.12.2014. год. којим се заказује јавно
надметање Давидовић Наташи.
- Дана 04.12.2014. год. Суду је послата Спецификација Обавештења која се доставља Суду.
- Дана 12.12.2014. год. сачињена и достављена Процена целисходности продаје накнадно пронађене имовине - Зграда техничког
прегледа.
- Истог дана дневним листовима Данас, Политика и Вечерње новости су послате Понуде за оглашавање продаје.
- Дана 15.12.2014. год. Развојној банци Војводине послато је Обавештење о предстојећој продаји накнадно пронађене имовине.
- Истог дана од Општинске управе Општине Сокобања примљено је Решење о утврђивању посебне накнаде за заштиту и унапређење
животне средине.
- Дана 16.12.2014. год. Суду, АЛСУ, Председнику Одбора поверилаца и Председнику Скупштине поверилаца достављен је План
трошкова за месец јануар 2015. год. са Спецификацијом упросечених месечних трошкова за месец јануар 2015. год. и Предлогом Суду
за сагласност на План трошкова за месец јануар 2015. год.

24.12.2014.  Оглас
- Дана 12.12.2014. год. сачињен и достављен надлежним органима Предлог Огласа за Прву продају Зграде техничког прегледа са
покретностима, као и Предлог радњи Суду за сагласност на трошкове оглашавања и објаву Огласа за Прву продају Зграде техничких
услуга са покретностима.
- Дана 15.12.2014. год. под бр. 376/14 сачињен и достављен Предлог радњи суду за објаву Огласа о продаји.
- Дана 24.12.2014. год. под бр. 386/14 сачињен и достављен надлежним органима Оглас о продаји Зграде техничког прегледа у
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Сокобањи.

24.12.2014.  Пријем, нумерисање и обрада података
- Дана 18.12.2014. год. од Основног суда у Алексинцу запримљен је Закључак о попису и процени И. бр. 513/14 од 01.12.2014. год. за
Давидовић Наташу.
- Дана 19.12.2014. год. од Привредног суда Зајечар запримљен је Закључак Суда о прибављању сагласности Одбора за Прву продају
Зграде Техничког прегледа, сагласност за трошкове оглашавања продаје накнадно пронађене имовине као и сагласност на План
трошкова за месец јануар 2015. год.
- Дана 24.12.2014. год. под бр. 387/14 сачињено и достављено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје Зграде
техничког прегледа у Сокобањи.
- Истог дана под бр. 388/14 Суду је послато Обавештење да се не продаје правно лице (веза - Прва продаја Зграде техничког прегледа).
- Дана 26.12.2014. год. од Минчић Мирослава запримљена Службена белешка о обиласку имовине стечајног дужника.
- Под бр. 390/14 дана 27.12.2014. год. сачињена Пописна листа Зграде техничких услуга на кп. бр. 2500/2 КО Сокобања.
- Под бр. 391/14 дана 27.12.2014. год. сачињена Пописна листа покретних ствари Зграде техничких услуга.
- Под бр. 392/14 дана 27.12.2014. год. сачињена Пописна листа ствари код III лица.
- Од Привредног суда Нови Сад запримљен закључак И. 181/14 од 13.11.2014. год. којим се мења средство извршења.

24.12.2014.  Продајна документација
- Дана 24.12.2014. год. под бр. 385/14 сачињена и достављена је Продајна документација Зграде техничког прегледа за Целину 1 у
Сокобањи.
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Прилози

09.01.2015.Датум:

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу,
промет и услуге СОКОКОМЕРЦ, Сокобања

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 2. Ст.205/2011

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.10.2014. 31.12.2014.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

ДАВИДОВИЋ НАТАША 5.800,00513/14 10.10.2014.

Укупно: 5.800,00

Укупни приходи: 5.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2014.за период од: 31.12.2014.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Народна банка Србије Принудна наплата 2.899,72879/13, 20.10.2014.

Народна банка Србије Принудна наплата 3.094,43897/13. 29.12.2014.

Укупно: 5.994,15

Прелиминарна награда ст. управника

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 20.000,0010.2014 31.10.2014.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 20.000,0011.2014. 30.11.2014.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 20.000,00децембар 2014 31.12.2014.

Укупно: 60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 23.250,0010.2014. 31.10.2014.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 22.890,0011.14. 30.11.2014.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 25.290,00дец. 14 31.12.2014.

Укупно: 71.430,00

137.424,15Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

НОТА Доо Књажевац 1.500,00376/14 14.10.2014.

НОТА Доо Књажевац 1.500,00417/14 13.11.2014.

НОТА Доо Књажевац 1.500,00481/14 27.12.2014.

Укупно: 4.500,00

Комуналне услуге

РС ОПШТИНСКА УПРАВА  СОКОБАЊА 2.439,56ж.с. 31.12.2014.

Укупно: 2.439,56

Текуће одржавање

Техносервис Књажевац 2.800,00240/2014 29.12.2014.

Укупно: 2.800,00
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Платни промет

INTESA BANKA AD BEOGRAD

275,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.10.2014.

INTESA BANKA AD BEOGRAD

210,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.10.2014.

Укупно: 485,00

Премија осигурања

Компанија Дунав осигурање
2.687,71

новембар 2014.
год.

30.11.2014.

Компанија Дунав осигурање
2.687,71

децембар 2014.
год.

31.12.2014.

Укупно: 5.375,42

Бруто зараде по уговору о делу

Минчић Мирослав 25.000,00мм10.2014 31.10.2014.

Минчић Мирослав 25.000,0011.2014 30.11.2014.

Минчић Мирослав 25.000,00децембар 14 31.12.2014.

Укупно: 75.000,00

Књиговодствене услуге

Финекс доо Књажевац 8.000,00097окт 15.10.2014.

Финекс доо Књажевац 8.000,000107 15.11.2014.

Финекс доо Књажевац 8.000,0012.14 31.12.2014.

Укупно: 24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

РС ОПШТИНСКА УПРАВА  СОКОБАЊА 33.905,00346/14. 31.12.2014.

Укупно: 33.905,00

Административне таксе

ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ 780,0060045, 09.10.2014.

Републички геодетски завод 8.690,0015.10.14 15.10.2014.

Укупно: 9.470,00

Трошкови оглашавања

АПОЛИТИКА НИШ 56.700,00341/2014 24.12.2014.

Дан Граф доо 64.915,203394/14 24.12.2014.

Укупно: 121.615,20

279.590,18Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 417.014,33
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-2673-
61
KBC banka A.D.- Beograd, 115-16942-66
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210016367-33
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-103759-84
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-60789-85
Findomestic banka A.D.- Beograd, 240-228602101300-22
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4010310003308-19
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000084-88
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-57000212-74
Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-8494-87
INTESA BANKA AD BEOGRAD, 160 - 371133 - 43
agricole bank, 330-48-42

01.10.2014. 42,48Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2014.за период од: 31.12.2014.

Наплата потраживања

ЈКП Напредак 98.027,2402.10.2014.

Ђурђевић Михајло 6.019,4329.12.2014.

Укупно: 104.046,67

Потраживања (у извештајном периоду)

ДАВИДОВИЋ НАТАША 5.800,0010.10.2014.

Укупно: 5.800,00

109.846,67Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2014.за период од: 31.12.2014.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

РС Привредни суд у Зајечару 3.705,0020.10.2014.

Народна банка Србије Принудна наплата 2.899,7220.10.2014.

РС Привредни суд у Зајечару 975,0029.12.2014.

РС Привредни суд у Зајечару 1.950,0029.12.2014.

Народна банка Србије Принудна наплата 3.094,4329.12.2014.

Укупно: 12.624,15

Накнада трошкова стечајног управника

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 25.000,0003.10.2014.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 25.000,0003.10.2014.

Укупно: 50.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет

INTESA BANKA AD BEOGRAD 275,0002.10.2014.

INTESA BANKA AD BEOGRAD 210,0010.10.2014.

Укупно: 485,00

Бруто зараде по уговору о делу

Минчић Мирослав 25.000,0006.10.2014.

Укупно: 25.000,00
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Књиговодствене услуге

Финекс доо Књажевац 20.000,0003.10.2014.

Укупно: 20.000,00

Административне таксе

ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ 780,0009.10.2014.

Укупно: 780,00

Остали трошкови стечајне масе

Техносервис Књажевац 1.000,0003.10.2014.

Укупно: 1.000,00

109.889,15Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2014. 0,00
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