
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2. Ст.205/2011

01.10.2015.

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:01.07.2015. 30.09.2015.

 9.

Остала имовина

25.550.729,71

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

27.498.911,08Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

87,47

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.924.676,89

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

23.417,01

 8.

01.07.2015.

 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 30.06.2015. год. износи 87,47 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
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постојала ваљана књиговодствена документација на дан отварања стечаја.
Стечајни биланс исказује кориговани напред наведени износ из ЕФИ-а, за нова потраживања и наплаћено током ранијих извештајних
периода, односно у вредности од 1.924.676,89 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 износу од 25.550.729,71 динар сачињава вредност од
784.000,00 динара на име теретног моторног возила - цистерна за бела горива које је у судском спору и повећану вредност од
24.766.729,71 динар на име накнадно пронађене имовине и то::
НАКНАДНО ПРОНАЂЕНА ИМОВИНА:
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.

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.

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.

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/2014 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.

- Повећање на име накнадно пронађене имовине (непокретне и покретне) 24.766.729,71 дин. и имовина теретно моторно возило -
цистерна за бела горива са почетка стечаја која није продата јер је у току судски поступак пред Привредним судом у Зајечару
П.бр.353/2013 од 784.000,00 дин. (детаљно образложена у тачци 1а овог Извештаја) = 25.550.729,71 дин.

УКУПНО НЕУНОВЧЕНА ПРЕОСТАЛА ПОКРЕТНА И НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА: 25.550.729,71 ДИН.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

27.498.911,08

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

23.417,01

87,47

Укупно

1.924.676,89

Коментар

НЕМА ПОВЕЋАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

 8.

87,47Готовина 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

1.924.676,89

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

23.417,01

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

27.498.911,08

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

НЕМА УМАЊЕЊА ПО ОСНОВУ ПРЕНОСА БЕЗ НАКНАДЕ ИЛИ ИЗЛУЧНИХ ПРАВА.

5.013.274,7313.274,73

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

13.274,73

19.766.729,71

Лиценце и патенти

784.000,00

Укупно

23.417,01

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

2.732.093,90

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

1.924.676,89

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.

13.274,73

0,00

Имовина

5.000.000,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

19.766.729,71

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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Коментар

Позиција бр.6: Умањење имовине односно корекција вредности настаје због продаје непокретне и покретне имовине ликвидационе
вредности 24.766.730,71 дин.а продате за 5.000.000,00 динара методом јавног надметања. Успешно је спроведена Четврта продаја
имовине стечајног дужника – целина бр.1 по Огласу бр.143/15 од  30.06.2015. год. објављеном у дневним листовима Политика и Данас
дана 03.07.2015.године, одржана 05.08.2015.године:
ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ: ОБЕЗБЕЂЕНА ИМОВИНА- ХИПОТЕКОВАНА НЕПОКРЕТНОСТ: ЦЕЛИНА БРОЈ 1. НЕПОКРЕТНОСТ У СОКОБАЊИ, ул. Алексе
Маркишића бб и то: Зграда техничких услуга ( Зграда техничког прегледа) корисне површине П=410,87м2 на кп. бр. 2500/2 КО
Сокобања, а према Листу непокретности бр. 4923 КО Сокобања уписана као објекат бр. 3- Зграда техничких услуга, број етажа Пр+Сп,
површине 355 м2, стечајни дужник књижни власник, приватна својина, са делом поседа 1/1, са преносом права коришћења на
земљишту на коме се зграда налази, односно дела кп.бр.2500/2 у укупној површини од 0.17.42 ха, у мерама и границама описно
одређеним у „Физичкој деоби кп.2500/2 КО Сокобања“ израђеној од „Гео- Шарац“ Владимир Шарац ПР Књажевац, зав.бр.105/15 од
25.05.2015.године, ликвидациона вредност непокретности је 24.169.879,71 динар.Поред тога предмет продаје су и покретности у Згради
техничких услуга.
Постигнута укупна купопродајна цена на јавном надметању је 5.000.000,00 динара, од чега остварена продајна цена непокретне
имовине под разлучним правом је у износу од 4.879.500,00 динара.
Укупно процењена вредност имовине стечајног дужника која је била предмет четврте продаје одржане дана 05.08.2015 год.  у износу
од 24.766.730,71, оглашене Огласом бр.143/15 од 30.06.2015.године, за четврту продају и то непокретне имовине у износу од
24.169.879,71 динар и покретне имовине у износу од 596.850,00 динара)
Имовина, Целина бр.1 у целости – покретне и непокретне ствари, продата је купцу – Zorica Bogojević PR Taxi prevoz Pekarsko trgovinska
radnja „Uzor“, Sokobanja, Алексе Маркишића бр.155а, Сокобања, мат.бр. 50613143, ПИБ: 100691575.
Закључен је Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине ОПУ 419/2015 од 10.08.2015. год. код јавног бележника у Алексинцу
и коначна исплата извршена дана 10.08.2015.године. Купац је уведен у посед и платио порез на пренос апсолутних права о чему је
доставио доказе.
Остаје неуновчена покретна имовина од 784.000,00 динара и то: теретно моторно возило - цистерна за бела горива са почетка стечаја
која није продата јер је у току судски поступак по тужби стечајног дужника за наплату потраживања у вези наведеног возила од ПР " РС
ТЕХНИК" Ресник, пред Привредним судом у Зајечару П.бр.353/2013.године.

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

4.953.345,94

Списак готовинских прилива и одлива

5.000.000,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

5.030.000,00

Списак готовинских прилива

46.654,06

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.

13.274,73

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

4.953.345,94

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

4.953.345,945.043.274,73

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

Коментар

Позиција 2: Уплаћено депозитом на име продаје имовине и то:
Продаје непокретне и покретне имовине ликвидационе вредности 24.766.730,71 дин.а продате за 5.000.000,00 динара методом јавног
надметања. успешна је Четврта продаја имовине стечајног дужника – целина бр.1 по Огласу бр.143/15 од  30.06.2015. год. објављеном у
дневним листовима Политика и Данас дана 03.07.2015.године, одржана 05.08.2015.године:
ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ: ОБЕЗБЕЂЕНА ИМОВИНА- НЕПОКРЕТНОСТ И ПОКРЕТНОСТИ: ЦЕЛИНА БРОЈ 1. НЕПОКРЕТНОСТ У СОКОБАЊИ, ул. Алексе
Маркишића бб и то: Зграда техничких услуга ( Зграда техничког прегледа) корисне површине П=410,87м2 на кп. бр. 2500/2 КО
Сокобања, а према Листу непокретности бр. 4923 КО Сокобања уписана као објекат бр. 3- Зграда техничких услуга, број етажа Пр+Сп,
површине 355 м2, стечајни дужник књижни власник, приватна својина, са делом поседа 1/1, са преносом права коришћења на
земљишту на коме се зграда налази, односно дела кп.бр.2500/2 у укупној површини од 0.17.42 ха, у мерама и границама описно
одређеним у „Физичкој деоби кп.2500/2 КО Сокобања“ израђеној од „Гео- Шарац“ Владимир Шарац ПР Књажевац, зав.бр.105/15 од

4Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге СОКОКОМЕРЦ, Сокобања - Извештај за  јул - септембар
2015.



25.05.2015.године, а постигнута укупна купопродајна цена на јавном надметању је 5.000.000,00 динара.
Укупно процењена вредност имовине стечајног дужника која је била предмет четврте продаје одржане дана 05.08.2015 год.  у износу
од 24.766.730,71, оглашене Огласом бр.143/15 од 30.06.2015.године, за четврту продају и то непокретне имовине у износу од
24.169.879,71 динар и покретне имовине у износу од 596.850,00 динара)
Имовина, Целина бр.1 у целости – покретне и непокретне ствари, продата је купцу – Zorica Bogojević PR Taxi prevoz Pekarsko trgovinska
radnja „Uzor“, Sokobanja, Алексе Маркишића бр.155а, Сокобања, мат.бр. 50613143, ПИБ: 100691575.

Уплаћено депозитом износ од 4.953.345,94 динара 30.07.2015 године а у складу са огласом.

Позиција 4: Наплата потраживања:
Извршено плаћање од стране Ђурђевић Михајла у укупном износу од 13.274,73 дин, у Судском извршном поступку принудне наплате у
И. бр. 181/2009 Привредни суд у Новом Саду.

Позиција 8: Уговора о купопродаји непокретне и покретне имовине ОПУ 419/2015 од 10.08.2015. год. код јавног бележника у Алексинцу
и коначна исплата извршена дана 10.08.2015.године. исплаћена разлика до постигнуте купопродајне цене у износу од 46.654,06 динара.
исплату извршио купац имовине Zorica Bogojević PR Taxi prevoz Pekarsko trgovinska radnja „Uzor“, Sokobanja, Алексе Маркишића бр.155а,
Сокобања, мат.бр. 50613143, ПИБ: 100691575. Купац уведен у посед дана 10.08.2015.године, записничком примопредајом бр.174/15 од
10.08.2015.године, платио порез на пренос апсолутних права и пружио доказ о томе.

Позиција 11: остварен прилив откупом продаје документације у вредности од 30.000,00 динара од потенцијалног тада купца  Zorica
Bogojević PR Taxi prevoz Pekarsko trgovinska radnja „Uzor“, Sokobanja, Алексе Маркишића бр.155а, Сокобања, мат.бр. 50613143, ПИБ:
100691575.

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

628.783,47 1.160.191,002. Судски трошкови 1.358.086,00 1.683.794,47105.180,00

340.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 60.000,00 126.778,40213.221,60

0,00 0,00
4.

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

379.149,00 28.775,005. Накнада трошкова стечајног управника 28.775,00 0,00407.924,00

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 726.325,601.767.932,47 1.446.861,00 1.188.966,00 2.230.572,87

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

17.515,00 2.999,001. Канцеларијски материјал 4.500,00 0,0020.514,00

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

51.477,59 1.725,663. Комуналне услуге 20.000,00 53.203,250,00

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

0,00 1.050,005. Пошта и телефон 4.000,00 0,001.050,00

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

21.432,00 0,007. Текуће одржавање 0,00 0,0021.432,00

0,00 7.746,828. Платни промет 12.000,00 0,007.746,82

21.501,68 -537,689. Премија осигурања 6.000,00 0,0020.964,00

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

20.000,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 0,0020.000,00

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
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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

290.000,00 33.333,3315. Бруто зараде по уговору о делу 50.000,00 0,00323.333,33

172.000,00 24.000,0016. Књиговодствене услуге 24.000,00 0,00196.000,00

130.000,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 0,00130.000,00

81.981,00 10.726,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 50.000,00 0,0092.707,00

10.690,00 230,0019. Административне таксе 3.000,00 8.690,002.230,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

486.460,80 0,0022. Трошкови оглашавања 300.000,00 0,00486.460,80

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

0,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 0,000,00

92.000,00 80.000,0025. Тарифа АЛСУ 139.547,47 92.000,0080.000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 1.402.437,951.395.058,07 613.047,47 161.273,13 153.893,25

Привредни суд у Зајечару донео је Решење:
- дана 11.06.2015. год. којим је усвојен План трошкова за јули 2015. год. и сагласност на Допуну плана за јули 14.07.2015
- дана 29.07.2015. год. -. којим је усвојен План трошкова за августј 2015. год.
- дана 01.09.2015. год. којим је усвојен План трошкова за септембар 2015. год.
- дана 24.09.2015 год. којим је усвојена допуна плана за септемабр 2015 год.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Позиција 2: Судски трошкови: Према спецификацији улазних рачуна на име судских такси и парничних трошкова.Парнични трокови у
корист АИК банке -  Поверилац поднео дана 04.09.2015 године захтев за исправку листе потраживања и скидање трошкова поступка
признатих као разлучно потраживање, односно повуко пријаву потраживања умањењем за висину од 863.086,00 јер се ради о
трошковима стечајног поступка.
Стечајни управник дао предлог суду  за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања  бр. 196/15 од 15.09.2015 године.
Привредни суд Зајечар донео Закључак дана 22.09.2015 године о исправци листе потраживања којом је усвојен захтев повериоца за
исправку листе и исправио Листу потраживања избацивањем утврђеног потраживање признатог разлучног права на име трошкова
парничног поступка према извршној пресуди Привредног суда Зајечар П.бр. 26/2013 од 14.05.2015 године у износу од 863.086,00дин. а
према захтеву повериоца и стечајног управника. На основу наведеног исказани су као стварни трошкови парнични трошкови у износу од
863.086,00 дин.

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. Укупно исказана исплаћена награда стечајном управнику је 213.221,60 динара, од чега:
1. Награда коначна при намирењу разлучног повериоца Финдоместик банке продајом Зграде Техничких услуга у износу од 153.221,60
динара утврђене судским Решењем.
2. Прелиминарна неисплаћена награда из ранијег периода исплаћена у износу од 60.000,00 динара, а коначни износ ће се утврдити у
складу са Законом о стечају.
Разлучна награда исплаћена је на име исказане неисплаћене прелиминарне награде обрачуната и судски одобрена РАЗЛУЧНА награда
у износу до 153.221,60 динара, а у вези обрачуна намирења разлучних поверилаца и то према документацији овде исказаној у
изворном тексту:

НАГРАДА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА И ИСПЛАТА ОБАВЕЗА И ТРОШКОВА ИЗВРШЕНА:
Ст.205/11

ДОО „Сококомерц“ Сокобања у стечају
Ул. Алексе Маркишића бб, Сокобања
Број:  177/15
Датум и место: 10.08.2015. год., у Књажевцу
Контакт телефон: 019 732 428 и 063 485 035

I   ОБРАЧУН НАМИРЕЊА РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА:

1.ФИНДОМЕСТИК БАНКА АД БЕОГРАД, УЛ.БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА БР.115А, ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА БР.1
2.MAK COMMERC DOO NIŠ, УЛ.КУРШУМЛИЈСКА бр.5 НИШ, ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊАБР. 48
3.РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СОКОБАЊА, УЛ.ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА БР.4, БРОЈ ПРИЈАВЕ ПОТРАЖИВАЊА 29

а у вези са продајом непокретне имовине стечајног дужника под разлучним правом број зграде 3 - Зграде техничких услуга на
кп.бр.2500/2 КО Сокобања, Лист непокретности бр.4923, у улици Алексе Маркишића бб, Сокобања.

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

Веза: Четврта продаја имовине стечајног дужника – целина бр.1 по Огласу бр.143/15 од  30.06.2015. год. објављеном у дневним
листовима Политика и Данас дана 03.07.2015.године, одржана 05.08.2015.године:
ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ: ОБЕЗБЕЂЕНА ИМОВИНА- ХИПОТЕКОВАНА НЕПОКРЕТНОСТ: ЦЕЛИНА БРОЈ 1. НЕПОКРЕТНОСТ У СОКОБАЊИ, ул. Алексе
Маркишића бб и то: Зграда техничких услуга ( Зграда техничког прегледа) корисне површине П=410,87м2 на кп. бр. 2500/2 КО
Сокобања, а према Листу непокретности бр. 4923 КО Сокобања уписана као објекат бр. 3- Зграда техничких услуга, број етажа Пр+Сп,
површине 355 м2, стечајни дужник књижни власник, приватна својина, са делом поседа 1/1, са преносом права коришћења на
земљишту на коме се зграда налази, односно дела кп.бр.2500/2 у укупној површини од 0.17.42 ха, у мерама и границама описно
одређеним у „Физичкој деоби кп.2500/2 КО Сокобања“ израђеној од „Гео- Шарац“ Владимир Шарац ПР Књажевац, зав.бр.105/15 од
25.05.2015.године, ликвидациона вредност непокретности је 24.169.879,71 динар, а постигнута укупна купопродајна цена на јавном
надметању је 5.000.000,00 динара, од чега остварена продајна цена непокретне имовине под разлучним правом је у износу од
4.879.500,00 динара.

Имовина под разлучним правом, Целина бр.1 у целости – покретне и непокретне ствари, продата је купцу – Zorica Bogojević PR Taxi
prevoz Pekarsko trgovinska radnja „Uzor“, Sokobanja, Алексе Маркишића бр.155а, Сокобања, мат.бр. 50613143, ПИБ: 100691575.

Укупан износ купопродајне цене постигнут на јавном надметању за непокретност под разлучним правом је 4.879.500,00 динара, што је
и наведено у члану 2 закљученог
Уговора о купопродаји непокретне и покретне имовине ОПУ 419/2015 од 10.08.2015. год. код јавног бележника у Алексинцу и коначна
исплата извршена дана 10.08.2015.године.

Напомена: Разлучни повериоци поднели су пријаве потраживања са захтевом да им се призна разлучно потраживање на непокретној
имовини Објекту бр.3 Зграда техничких услуга на кп.бр.2500/2 КО Сокобања, ЛН бр.4923, која у време подношења пријаве није била у
својини стечајног дужника, те су разлучна права условно призната. У међувремену, пред Привредним судом у Зајечару вођена је
парница 5.П.344/2013 тужиоца – стечајног дужника ДОО Сококомерц Сокобања, по тужби  ради побијања правне радње стечајног
дужника против туженог ДОО „Адриа петрол“ Куршумлија. На рочишту одржаном 05.06.2014.године заступник туженог ДОО Адриа
петрол Куршумлија, признао је делимично тужбени захтев у делу који се односи на Зграду техничких услуга и пратећу опрему и
покретне ствари, те је Привредни суд у Зајечару у том делу на рочишту донео Делимичну пресуду на основу признања 5.П.344/2013 од
05.06.2014.године која је код стечајног дужника тј, тужиоца запримљена дана 13.06.2014.године, а правноснажна и извршна од дана
01.08.2014.године, те је дана 25.08.2015.године извршено преузимање имовине у стечајну масу. Како је у стечајну масу прибављена
непокретна имовина над којом су повериоци пријавили обезбеђено потраживање, условно разлучно право може се остварити. У складу
са Законом о стечају, како је имовина накнадно прибављена у стечајну масу може се приступити обрачуну намирења обезбеђеног
условно признатог потраживања која сада више нису условна, јер је услов испуњен. Поред тога, овде наведени разлучни повериоци су
доставили Потврде или Изјаве под одговорношћу да до данас нису наплатили потраживање у целости или делимично од главног
дужника, неког другог хипотекарног дужника, садужника, јемца или другог садужника, и о томе пружили доказе.
Овим обрачуном врши се делимично намирење разлучног потраживања из продате непокретне имовине и то само разлучног
повериоца Првог реда Findomestik banke AD Beograd, а у складу са расположивим средствима у износу од 2.911.214,87 динара што је
76,20% од утврђеног потраживања.

РАЗЛУЧНИ ПОВЕРИОЦИ:

I  РАЗЛУЧНИ ПОВЕРИЛАЦ ПРВОГ РЕДА, РАЗЛУЧНО ПОТРАЖИВАЊЕ СТЕЧЕНО УПИСОМ КОД РГЗ СКН СОКОБАЊА 15.05.2009.ГОДИНЕ:
ФИНДОМЕСТИК БАНКА АД БЕОГРАД, УЛ.БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА БР.115А, ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА БР.1, УКУПАН ИЗНОС
ОБЕЗБЕЂЕНОГ ПОТРАЖИВАЊА 3.820.246,17динара

Предмет: Обрачун намирења разлучног повериоца Финдоместик банка АД Београд, Булевар Михајла Пупина бр.155а Нови Београд,
пријава потраживања бр.1, а по утврђеном потраживању Закључком Привредног суда у Зајечару бр.Ст.205/11 од 12.12.2013.године
којим се врши исправка Коначне листе утврђених и оспорених потраживања поверилаца у поступку стечаја која је утврђена Закључком
Привредног суда у Зајечару  Ст.205/2011 од 10.09.2012.године  и Допунским Закључком истог Суда од 12.10.2012.године.

У напред наведеној Коначној Листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца наведено је:
„ Пријавом потраживања заведеном код Привредног суда у Зајечару под бројем 01, дана 07.05.2012.године, као и достављеном
допуном пријаве од 11.06.2012.године, поверилац је пријавио  потраживање у укупном износу од  4.594.219,01  динара.  Поверилац је
на име главног дуга пријавио износ од 2.163.995,73  динара (19.350,07 еур-а) и на име законске затезне камате пријавио износ од
2.430.223,28 динара (21.730,63 еур-а) , све укупно 4.594.219,01 динара (41.080,70 еур-а). Основ потраживања је Уговор о кредиту,
кредитна партија нов број 00-410-1100990.3 (стара партија број 030101080148) од дана 25.01.2008.године и Анекса Уговора о кредиту од
31.01.2008.године који су закључени између Findomestic bankе AD Beograd и Ауто Центра Ранђеловић ДОО Сокобања, ул.Алексе
Маркишића бб. Поверилац пријављује обезбеђено потраживање од заложног дужника по основу  Извршне заложне изјаве
Ов.бр.208/08 од 04.02.2008.године код Општинског суда у Сокобањи, као и на основу Решења РГЗ СКН Сокобања од 22.05.2009.године и
то на згради Техничких услуга на кп.бр.2500/2, Лист непокретности 4923 КО Сокобања. Пријавом потраживања заведеном код
Привредног суда у Зајечару под бројем 01, дана 07.05.2012.године, као и достављеном допуном пријаве од 11.06.2012.године,
поверилац је пријавио  потраживање у укупном износу од  4.594.219,01  динара.  Поверилац је на име главног дуга пријавио износ од
2.163.995,73  динара (19.350,07 еур-а) и на име законске затезне камате пријавио износ од 2.430.223,28 динара (21.730,63 еур-а) , све
укупно 4.594.219,01 динара (41.080,70 еур-а). Основ потраживања је Уговор о кредиту, кредитна партија нов број 00-410-1100990.3
(стара партија број 030101080148) од дана 25.01.2008.године и Анекса Уговора о кредиту од 31.01.2008.године који су закључени
између Findomestic bankе AD Beograd и Ауто Центра Ранђеловић ДОО Сокобања, ул.Алексе Маркишића бб. Поверилац пријављује
обезбеђено потраживање од заложног дужника по основу  Извршне заложне изјаве Ов.бр.208/08 од 04.02.2008.године код Општинског
суда у Сокобањи, као и на основу Решења РГЗ СКН Сокобања од 22.05.2009.године и то на згради Техничких услуга на кп.бр.2500/2, Лист
непокретности 4923 КО Сокобања.

7Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге СОКОКОМЕРЦ, Сокобања - Извештај за  јул - септембар
2015.



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

Наведена пријава била је оспорена те је поверилац покренуо парнични поступак ради утврђивања потраживања.

По окончању парничног поступка , Поверилац је накнадно  поднео ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКУ КОНАЧНЕ ЛИСТЕ  признатих и оспорених
потраживања и признавања условног разлучног права ради намирења хипотекарног потраживања у укупном износу од 3.820.246,17
динара на Згради техничких услуга, зграда бр.3 на кп. бр.2500/2 КО Сокобања, лист непокретности 4923 КО Сокобања,  а на основу
извршне Пресуде Привредног суда Зајечар 1. П.бр. 243/2013, у складу са изреком извршне Пресуде, а са новчано исказаном затезном
каматом која је у судском поступку прерачуната простим интересним рачуном, као и са затезном каматом од 26.04.2012 година до
коначне исплате, а све по основу уговору о кредиту са трећим лицем где је овде стечајни дужник само хипотекарни дужник.
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, у току је судски поступак за побијање правних радњи , без
обзира на упис код надлежног државног органа РГЗ-а Сокобања тако да се, у складу са Извршном Пресудом 1. П. бр.243/2013 од
08.08.2013 год. извршне дана 12.09.2013 године, а у вези захтева за исправком коначне  Листе признатих и оспорених потраживања,
повериоца бр. 292/13 од 15.10.2013 године ,и на основу расположиве документације одлучује:

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 и исто ће се намирити само до висине уновчене имовине под разлучним правом умањене за
трошкове продаје, у складу са Законом о стечају јер се ради о потраживању , где је  стечајни дужника хипотекарни дужник у корист
трећег лица.

Увидом у пријаву, доказе и законске прописе условно се признаје разлучно потраживање у целости у износу  3.820.245,73 динара као
условно обезбеђено потраживање  у складу са чланом 87 става 1 и 2 Закона о стечају , а исплата ће се извршит 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 деoби 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 главног дужника, неког другог хипотекарног дужника, садужника
или јемца , или другог садужника до правноснажности напред наведених решења о деоби  стечајне масе,  уз обавезивање стечајног
повериоца да до правноснажности Решења о 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 је оспорено у
целости и као стечајно и разлучно јер се исто заснива на потраживању од стечајног дужника као хипотекарносг дужника и неће се
спровести намирење.
Признаје се условно разлучно право на начин и под условима овде наведеним.
Новчани износ разлучног потраживања са каматом се признаје само до висине постигнуте купопродајне цене имовине која је предмет
обезбеђења уз одбијање сразмерних трошкова стечајног поступка.
У случају да износ уновчења имовине која је предмет обезбеђења не покрива новчани износ разлучног потраживања, разлучни
поверилац НЕМА ПРАВО НА НАМИРЕЊЕ КАО СТЕЧАЈНИ ПОВЕРИЛАЦ.“

Овим обрачуном врши се делимично намирење  потраживања обезбеђеног повериоца Финдоместик банка АД Београд, Булевар
Михајла Пупина бр.155а Нови Београд, мат.бр.17076841, ПИБ 100002313, у складу са чл.133. Закона о стечају.

II  РАЗЛУЧНИ ПОВЕРИЛАЦ ДРУГОГ РЕДА,  РАЗЛУЧНО ПОТРАЖИВАЊЕ СТЕЧЕНО УПИСОМ КОД РГЗ СКН СОКОБАЊА 30.03.2010.ГОДИНЕ:
MAK COMMERC DOO NIŠ, ул.Куршумлијска бр.5 Ниш, пријава потраживања број 48, УКУПНА ВРЕДНОСТ ОБЕЗБЕЂЕНОГ ПОТРАЖИВАЊА
5.504.866,00 динара.

Предмет: Обрачун намирења разлучног повериоца Mak commerc DOO Niš, пријава потраживања бр.48, а по утврђеном потраживању
Закључком Привредног суда у Зајечару бр.Ст.205/11 од 22.05.2013.године којим се врши исправка Коначне листе утврђених и оспорених
потраживања поверилаца у поступку стечаја која је утврђена Закључком Привредног суда у Зајечару  Ст.205/2011 од 10.09.2012.године
и Допунским Закључком истог Суда од 12.10.2012.године.

У напред наведеној Коначној Листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца наведено је:

„Поверилац је дана 17.09.2012.године поднео разлучну пријаву потраживања Привредном суду у Зајечару потражујући: По основу
Уговора о зајму од 06.12.2006.године на име главног дуга 3.838.500,00 dinara и камату у износу од 5.906.594,96 динара укупно
9.745.094,96 динара, а у вези са износом од 49.000 еура по основу Анекса Уговора од 01.10.2009.године.
Поступајући по налогу стечајног управника бр.456/12 од 25.09.2012.године, поверилац умањио, прецизирао потраживање и исто
пријавио у укупном износу од  5.504.866,00 динара од чега на име главног дуга у динарској противвредности по средњем курсу еура на
дан отварања стечајног поступка, те главни дуг износи 5.479.866,00 динара (49.000 еура х 111,8340 дин) и 25.000,00 динара на име
трошкова.
Поверилац остаје при захтеву да му се утврди разлучно потраживање  које је оспорено.
Потраживање благовремено, основано и признато било као стечајно, а затим као условно разлучно.
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 због промене уписа на име стечајног дужника.
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 извршит условно  уколико се хипотекарна имовина
прибави у стечајну масу стечајног дужника до закључења стечаја над стечајним дужником или стечајном масом, односно до

8Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге СОКОКОМЕРЦ, Сокобања - Извештај за  јул - септембар
2015.
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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 неприбави код стечајног дужника до рокова из предходног става потраживање ће имати третман
признатог стечајног потраживања.
Закључком суда од 22.05.2013 исправљена листа у делу условног признања разлучног права.“

III  РАЗЛУЧНИ ПОВЕРИЛАЦ ТРЕЋЕГ РЕДА РАЗЛУЧНО ПОТРАЖИВАЊЕ СТЕЧЕНО УПИСОМ КОД РГЗ СКН СОКОБАЊА 23.02.2011.ГОДИНЕ: РС
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СОКОБАЊА, УЛ.ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА БР.4, БРОЈ ПРИЈАВЕ ПОТРАЖИВАЊА 29, УКУПНА
ВРЕДНОСТ ОБЕЗБЕЂЕНОГ ПОТРАЖИВАЊА 1.328.129,82 динара

Предмет: Обрачун намирења разлучног повериоца РС Министарство финансија Пореска управа Сокобања, пријава потраживања бр.29,
а по утврђеном потраживању Закључком Привредног суда у Зајечару бр.Ст.205/11 од 22.05.2013.године којим се врши исправка
Коначне листе утврђених и оспорених потраживања поверилаца у поступку стечаја која је утврђена Закључком Привредног суда у
Зајечару  Ст.205/2011 од 10.09.2012.године  и Допунским Закључком истог Суда од 12.10.2012.године.

У напред наведеној Коначној Листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца наведено је:

„Стечајни поверилац је поднео пријаву потраживања, заведену код Привредног суда у Зајечару под бр.29 дана 27.06.2012.године.
Пријавом се тражи признавање стечајног права у износу од 1.315.546,19 динара и за део од 1.328.130,87 динара признавање разлучног
права, односно права одвојеног намирења на покретностима а затим преиначио само на непокретностима на кп. бр.2500/2 и кп. бр.
3344/7 КО Сокобања  уписано у ЛН бр.4923 КО Сокобања 01.
Стечајни управник извршио је анализу пријаве потраживања и повериоцу доставио Налог зза поступање бр.299/12 од
02.07.2012.године.
Поступајући по налогу, поверилац је допунио пријаву потраживања која је код Суда запримљена 24.07.2012.године.

Увидом у достављену пријаву, допуну пријаве и доказе који су доставаљени утврђено је следеће:

1.ПРИЗНАЈЕ СЕ УТВРЂИВАЊЕ НЕОБЕЗБЕЂЕНОГ ПОТРАЖИВАЊА ПОВЕРИОЦА У ИЗНОСУ ОД УКУПНО  1.315.546,19 и разврстава на начин
дат у пријави у исплатне редове.

2.ПРИЗНАЈЕ СЕ УТВРЂИВАЊЕ ОБЕЗБЕЂЕНОГ ПОТРАЖИВАЊА ДРУГОГ РЕДА ПОВЕРИОЦА У ИЗНОСУ ОД УКУПНО  1.328.129,87 динара,
колико је и тражено ( иако је исказано 1.328.130,87 јер је техничка грешка у збиру код пријавњеног главног дуга, камате и трошкова) и
то на следећим непокретностима:
- по основу уписа код Службе за катастар непокретности Сокобања од 23.02.2011 године на средствима обезбеђења на
непокретностима према препису Листа непокретности 4923 КО Сокобања, на кп.бр.3344/7 – породичне стамбене зграде са
припадајућим помоћним процењеним објектом у склопу породичне зграде који представља целину са кп.бр.3344/7 као уређеним
пословним кругом.

2.Поверилац је дана 16.05.2013 године под бр.126/13 поднео поднесак са захтевом за накнадно  признавање  разлучног права на
хипотекарној имовини уписаној у Листи непокретности бр.4923 КО Сокобања 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 обира на упис код надлежног државног органа РГЗ-а
Сокобања.

3. УСЛОВНО СЕ ПРИЗНАЈЕ РАЗЛУЧНО ПРАВО на непокретности означеној као кп.бр.2500/2 - уређени пословни простор, зграда бр.1
означена као "Зграда за производњу, прераду и транспорт нафте, деривата нафте и гаса - Бензинска пумпа" и 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  1.328.129,87 динара као условно обезбеђено
потраживање  у складу са чланом 87 става 1 и 2 Закона о стечају , а исплата ће се извршит 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 деби 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 неприбави код стечајног дужника до рокова из предходног става потраживање ће имати третман
признатог разлучног потраживања, али само на хипотекованој имовни из тачке 2.
Закључком суда од 22.05.2013 исправљена листа у делу условног признања разлучног права.

Повериоцу се признаје и камата од отварања стечајног поступка, односно од 26.04.2012.године, па до коначне исплате,а која ће се
обрачунати и исплатити у случају испуњења услова из члана 85. став 3. Закона о стечају.“

9Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге СОКОКОМЕРЦ, Сокобања - Извештај за  јул - септембар
2015.
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НА ОСНОВУ НАПРЕД НАВЕДЕНОГ САЧИЊЕН ЈЕ СЛЕДЕЋИ ТАБЕЛАРНИ ОБРАЧУН ДЕЛИМИЧНОГ НАМИРЕЊА РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА И ТО
САМО ДЕЛИМИЧНО НАМИРЕЊЕ РАЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА ПРВОГ РАНГА.

Ст. 205/11
ДОО  „Сококомерц“ Сокобања - у стечају
Ул. Алексе Маркишића бб.
Број: 180/15
Датум: 10.08.2015.године
Место: Књажевац
Контакт телефон:019 732 428

ПРИВРЕДНОМ СУДУ У ЗАЈЕЧАРУ
-стечајни судија Милена Стевановић -

II  ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ

Стечајни управник Михајловић Бобана  у поступку стечаја дужника ДОО „Сококомерц“ у стечају Сокобања, ул. Алексе Маркишића бб,
Сокобања, број предмета Ст. 205/11, предлаже да Привредни суд у Зајечару, у вези са одржаном четвртом продајом имовине стечајног
дужника под разлучним правом, методом јавног надметања путем јавног оглашавања  дана 05.08.2015. год. године, по Огласу
бр.143/15 од 30.06.2015. године, закљученим Уговором о купопродаји   непокретне и покретне имовине ОПУ 419/2015 од 10.08.2018.
год. код јавног бележника у Алексинцу са купцем - Zorica Bogojević PR Taxi prevoz Pekarsko trgovinska radnja „Uzor“, Sokobanja, Алексе
Маркишића бр.155а, Сокобања, мат.бр. 50613143, ПИБ: 100691575  и коначном исплатом купопродајне цене извршеном дана
10.08.2015.године, а у складу са чланом 133 и др. Закона о стечају и члана 9. Правилника о основама и мерилима за одређивање
награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника( Сл. Гласник РС бр. 1/2011 и 10/2012 ) а у циљу намирења обезбеђеног
потраживања,  да сагласност на:

1.Обрачун намирења разлучних поверилаца стечајног дужника бр.177/15 од дана 10.08.2015.год. и то: ФИНДОМЕСТИК БАНКА АД
БЕОГРАД, УЛ.БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА БР.115А, ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА БР.1,  MAK COMMERC DOO NIŠ, ул.Куршумлијска бр.5 Ниш,
пријава потраживања број 48 и РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СОКОБАЊА, УЛ.ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА БР.4, пријава
потраживања бр.29,  а у вези са продајом непокретне имовине стечајног дужника под разлучним правом на згради број 3 Зграда
техничких услуга на кп.бр.2500/2 КО Сокобања, Лист непокретности бр.4923, у улици Алексе Маркишића бб Сокобања и Обрачун
награде стечајног  управника бр.178/15 од 10.08.2015.год. која је саставни део обрачуна намирења са осталим прилозима, а све
саставни део овог Захтева.

2.Намирење разлучног повериоца и исплату потраживања  разлучном повериоцу  стечајног дужника  Првог ранга ФИНДОМЕСТИК
БАНКА АД БЕОГРАД, УЛ.БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА БР.115А, ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА БР.1- и награде по основу продаје имовине
стечајног дужника и процентуалном намирењу разлучног пвериоца из вредности разлучне имовине  од 76,20%, а по основу Обрачуна
намирења разлучног повериоца Првог ранга ФИНДОМЕСТИК БАНКА АД БЕОГРАД, УЛ.БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА БР.115А, ПРИЈАВА
ПОТРАЖИВАЊА БР.1, бр.177/15 од дана 10.08.2015.год. са Обрачуном награде стечајног управника по основу продаје имовине под
разлучним правом  бр.178/15 од 10.08.2015.год. и то:

•Исплату и намирење разлучном повериоцу стечајног дужника Првог ранга ФИНДОМЕСТИК БАНКА АД БЕОГРАД, УЛ.БУЛЕВАР МИХАЈЛА
ПУПИНА БР.115А, ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА БР.1 у укупном износу од  2.911.214,87 динара, коме је Закључком Привредног суда у
Зајечару од 24.05.2013. и 12.12.2013. године утврђено обезбеђено потраживање у укупном износу од 3.820.246,17 динара по основу
разлучног права (главни дуг 2.163.995,73 динара и камата 1.656.250,44 динара). Проценат исплате односно намирења разлучном
повериоцу износи 76,20 % уз претходни одбитак трошкова на терет разлучног повериоца и награде стечајног упавника по основу
продаје имовине под разлучним правом, а у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде
стварних трошкова стечајних управника ( Сл. Гласник РС бр. 1/2011 и 10/2012 ).

•Исплату награде стечајном управнику - Предузетнику  „ДМ“ Бобана Михајловић ПР, ул. Светозара Марковића бр. 41/1,  Књажевац,  МБ
61121943, ПИБ 100635067, по основу продаје имовине стечајног дужника која је предмет разлучног права разлучног повериоца
ФИНДОМЕСТИК БАНКА АД БЕОГРАД, УЛ.БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА БР.115А, ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА БР.1,  у износу од 153.221,60
динара.

4.   Намирење и исплату разлучног повериоца стечајног дужника Другог ранга MAK COMMERC DOO NIŠ, ул.Куршумлијска бр.5 Ниш,
пријава потраживања број 48, у износу од 0,00 динара, јер ни разлучни поверилац Првог ранга није у целости намињен а у складу са
Обрачуном бр.177/15 од дана 10.08.2015.год.,

5.    Намирење и исплату разлучног повериоца стечајног дужника Трећег ранга РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА
СОКОБАЊА, УЛ.ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА БР.4, БРОЈ ПРИЈАВЕ ПОТРАЖИВАЊА 29, у износу од 0,00 динара, јер ни разлучни поверилац Првог
ранга није у целости намињен а у складу са Обрачуном бр.177/15 од дана 10.08.2015.год.

             ПРИЛОЗИ:
1.Обрачун намирења разлучних поверилаца стечајног дужника  ФИНДОМЕСТИК БАНКА АД БЕОГРАД, УЛ.БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА
БР.115А, ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА БР.1,  MAK COMMERC DOO NIŠ, ул.Куршумлијска бр.5 Ниш, пријава потраживања број 48 и РС
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СОКОБАЊА, УЛ.ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА БР.4, пријава потраживања бр.29,  бр.177/15 од дана
10.08.2015.год, а у вези са продајом непокретне имовине стечајног дужника под разлучним правом – Зграде техничког прегледа, зграда
број 3 на кп.бр.2500/2 КО Сокобања, Лист непокретности бр.4923, у улици Алексе Маркишића бб Сокобања.
2.Обрачун награде стечајног управника по основу продаје имовине под разлучним правом бр.178/15 од 10.08.2015.год.

10Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге СОКОКОМЕРЦ, Сокобања - Извештај за  јул - септембар
2015.
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3.И другим прилозима наведеним у Обрачуну намирења бр.177/15 од 10.08.2015.године

ПРИВРЕДНИ СУД ЗАЈЕЧАР ДОНЕО РЕШЕЊЕ О ИСПЛАТИ ДАНА 13.08.2015 ГОДИНЕ.

Позиција 5: Накнада трошкова стечајном управнику утврђена је судским  Решењем о одобрењу месечних Планова са Спецификацијом
месечних трошкова, са истим износом стварно насталих трошкова и то:
- за јули 2015. год. одобрена накнада трошкова у износу од 22.925,00 дин.
- за август 2015. год. одобрена накнада трошкова у износу од 2.925,00 дин.
- за септембар 2015. год. одобрена накнада трошкова у износу од 2.925,00 дин.
У извештајном периоду исплаћен износ неисплаћеног дела из ранијих периода и из извештајног периода закључно са септембром 2015
године.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ - СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СЕ ОБРАЗЛАЖУ:

Позиција 1: Канцеларијски материјал: По рачунима од Предузећа 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 01.07.2015. год. до 30.09.2015. год. у месечном износу од 575,22 динара, у укупном износу од 1.725,66
дин., а коначно стање ће се утврдити после сравњења стања са повериоцем. Поднет захтев за сторнирање задужења и ослобађање
плаћања бр.344/14 од 24.10.2014.године. Нема одлуке по захтеву, нема ни Решења за 2015.годину.

Позиција 5: Пошта, стварно настали трошкови на име накнаде за доплатне марке и повратна поштарина коју пошта наплаћује у кешу те
је исплата извршена физичком лицу Бобани Михајловић која је исти износ и уплатила.

Позиција 8: Платни промет: Провизија пословне банке Banca Intesa АД Београд, Експозитура Књажевац.

Позиција 9: Плаћене су обавезе из ранијих периода после сравњења стања узкупно 20.964,00 а извршен отпис у износу од 537,68 по
сравњењу стања. 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
извештајни период. 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 12: плаћено Вештачења и процене: Ангажовање стручног лица геодетске струке по добијеној сагласности од Суда за
прихватање понуде Гео - Шарац, Владимир Шарац Пр Књажевац, ул. Светозара Марковића бр. 10, зав. број код стечајног дужника 79/15
од 15.04.2015. године, за омеђавање и израду ситуационог плана деобе кп. бр. 2500/2 КО Сокобања, ул. Алексе Маркишића бб,
Сокобања, на којој се налази више објеката, Зграда Техничког прегледа , Бензинска пумпа и др., а ради даљег омогућавања продаје
Зграде Техничког прегледа са преносом права коришћења на припадајућем земљишту и Ангажовање предузећа „Гео-Шарац“
Књажевац по напред наведеној Понуди, за укупан износ од 20.000,00 динара.

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. уговор због продаје имовине раскинут
10.08.2015 године на дан записничке примопредаје са купцем. Прерачун месечне бруто накнаде извршен са 1/3.
Измирене су све обавезе и из ранијег периода и исплаћено за јули и припадајући део за август уз исплате и неизмирених обавеза из
ранијег периода.
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.    Измирене све обавезе
закњучно са 30.09.2015 године и из ранијег периода и из овог квартала.

Позиција 18: Порез на имовину- стварно настао трошак: 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 10.726,00 дин.
по Пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2015. год. за период до записничке примопредаје 10.08.2015 исказано у
измењеној пореској пријави после продаје и отказа даљег пореза. Исплаћен из ранијег периода и овог квартала.

Позиција 19: Административне таксе стварно настали трошак   код Основног суда Књажевац.

Позиција 22: Плаћени сви раније настали трошкови оглашавања закључно са четвртом продајом.
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Позиција 25: Тарифа АЛСУ - Тарифни бр. 6
Тарифа АЛСУ - Тарифни бр. 6, исказан износ у складу са Тарифним бројем 6: Цена за обраду достављених писаних или електронских
извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора. Износ задужења зависи
од прилива по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника ("Сл. гласник РС"
бр. 44/13). Планира се износ од 80.000,00 дин. на име прилива од продате имовине чија је вредност 5.000.000,00 и претпостављених
прилива на име наплате потраживања.
Исказан износ и исплаћен при намирењу разлучног повериоца, дистректно на основу Тарифе, рачун ће бити касније достављен и по
њему неврити исплату.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗНАТНО МАЊИ ОД ОДОБРЕНИХ ТЕ НЕМА ПРЕКОРАЧЕЊА.

СВЕ ИСПЛАТЕ ИСКАЗАНЕ У СПЕЦИФИКАЦИЈАМА ОДЛИВА.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику
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70.153.668,29
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ТАЧКА 1.
1. РАЗЛУЧНИ ПОВЕРИОЦИ ИСПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ:
ИЗВРШЕНО НАМИРЕЊЕ РАЗЛУЧНОГ ПОВЕРИЦА ПРВОГ РАНГА ФИНДОМЕСТИК БАНКА АД БЕОГРАД, УЛ.БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА
БР.115А, ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА БР.1, У ИЗНОСУ ОД 2.911.214,87 ДИНАРА.
НАМИРЕЊЕ ИЗВРЕШНО ПРЕМА ОБРАЧУНУ НАМИРЕЊА И ТО:
Број:  177/15
Датум и место: 10.08.2015. год., у Књажевцу
ОБРАЧУН НАМИРЕЊА РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА:
1.ФИНДОМЕСТИК БАНКА АД БЕОГРАД, УЛ.БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА БР.115А, ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА БР.1
2.MAK COMMERC DOO NIŠ, УЛ.КУРШУМЛИЈСКА бр.5 НИШ, ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊАБР. 48
3.РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СОКОБАЊА, УЛ.ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА БР.4, БРОЈ ПРИЈАВЕ ПОТРАЖИВАЊА 29
а у вези са продајом непокретне имовине стечајног дужника под разлучним правом број зграде 3 - Зграде техничких услуга на
кп.бр.2500/2 КО Сокобања, Лист непокретности бр.4923, у улици Алексе Маркишића бб, Сокобања.
Веза: Четврта продаја имовине стечајног дужника – целина бр.1 по Огласу бр.143/15 од  30.06.2015. год. објављеном у дневним
листовима Политика и Данас дана 03.07.2015.године, одржана 05.08.2015.године, ликвидациона вредност непокретности је
24.169.879,71 динар, а постигнута укупна купопродајна цена на јавном надметању је 5.000.000,00 динара, од чега остварена продајна
цена непокретне имовине под разлучним правом је у износу од 4.879.500,00 динара.
Овим обрачуном врши се делимично намирење разлучног потраживања из продате непокретне имовине и то само разлучног
повериоца Првог реда Findomestik banke AD Beograd, а у складу са расположивим средствима у износу од 2.911.214,87 динара што је
76,20% од утврђеног потраживања.
I  РАЗЛУЧНИ ПОВЕРИЛАЦ ПРВОГ РЕДА, РАЗЛУЧНО ПОТРАЖИВАЊЕ СТЕЧЕНО УПИСОМ КОД РГЗ СКН СОКОБАЊА 15.05.2009.ГОДИНЕ:
ФИНДОМЕСТИК БАНКА АД БЕОГРАД, УЛ.БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА БР.115А, ПРИЈАВА ПОТРАЖИВАЊА БР.1, УКУПАН ИЗНОС
ОБЕЗБЕЂЕНОГ ПОТРАЖИВАЊА 3.820.246,17динара
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 и исто ће се намирити само до висине уновчене имовине под разлучним правом умањене за
трошкове продаје, у складу са Законом о стечају јер се ради о потраживању , где је  стечајни дужника хипотекарни дужник у корист
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трећег лица.У случају да износ уновчења имовине која је предмет обезбеђења не покрива новчани износ разлучног потраживања,
разлучни поверилац НЕМА ПРАВО НА НАМИРЕЊЕ КАО СТЕЧАЈНИ ПОВЕРИЛАЦ.“Овим обрачуном врши се делимично намирење
потраживања обезбеђеног повериоца Финдоместик банка АД Београд, Булевар Михајла Пупина бр.155а Нови Београд,
мат.бр.17076841, ПИБ 100002313, у складу са чл.133. Закона о стечају.
II РАЗЛУЧНИ ПОВЕРИЛАЦ ДРУГОГ РЕДА,  РАЗЛУЧНО ПОТРАЖИВАЊЕ СТЕЧЕНО УПИСОМ КОД РГЗ СКН СОКОБАЊА 30.03.2010.ГОДИНЕ:
MAK COMMERC DOO NIŠ, ул.Куршумлијска бр.5 Ниш, пријава потраживања број 48, УКУПНА ВРЕДНОСТ ОБЕЗБЕЂЕНОГ ПОТРАЖИВАЊА
5.504.866,00 динара.није намирен
III  РАЗЛУЧНИ ПОВЕРИЛАЦ ТРЕЋЕГ РЕДА РАЗЛУЧНО ПОТРАЖИВАЊЕ СТЕЧЕНО УПИСОМ КОД РГЗ СКН СОКОБАЊА 23.02.2011.ГОДИНЕ: РС
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА СОКОБАЊА, УЛ.ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА БР.4, БРОЈ ПРИЈАВЕ ПОТРАЖИВАЊА 29, УКУПНА
ВРЕДНОСТ ОБЕЗБЕЂЕНОГ ПОТРАЖИВАЊА 1.328.129,82 динараПРИВРЕДНИ СУД ЗАЈЕЧАР ДОНЕО РЕШЕЊЕ О ИСПЛАТИ ДАНА 13.08.2015
ГОДИНЕ. ИСПЛАТА ИЗВРШЕНА.
2.ПОРЕД НАМИРЕЊА ПОВЕРИЛАЦ АИК БАНКА ПРИЈАВА БР. 7, ПОДНЕЛА ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКУ ЛИСТЕ И УМАЊЕЊЕ ПРИЗНАТОГ
РАЗЛУЧНОГ ПРАВА У ВИСИНИ ПАРНИЧНИХ ТРОШКОВА У ИЗНОСУ ОД 863,086,00 ДИНАРА. НАИМЕ,
Поверилац поднео дана 04.09.2015 године захтев за исправку листе потраживања и скидање трошкова поступка признатих као разлучно
потраживање, односно повуко пријаву потраживања умањењем за висину од 863.086,00 јер се ради о трошковима стечајног поступка.
Стечајни управник дао предлог суду  за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања  бр. 196/15 од 15.09.2015 године.
Привредни суд Зајечар донео Закључак дана 22.09.2015 године о исправци листе потраживања којом је усвојен захтев повериоца за
исправку листе и исправио Листу потраживања избацивањем утврђеног потраживање признатог разлучног права на име трошкова
парничног поступка према извршној пресуди Привредног суда Зајечар П.бр. 26/2013 од 14.05.2015 године у износу од 863.086,00дин. а
према захтеву повериоца и стечајног управника.
ТАЧКА 4: Извршен пребачај ненамиреног дела потраживања разлучних поверилаца у Трећи исплатни ред и то у укупном износу од
17.442.110,99 динара од чега:
1. Број пријаве 25 поверилац Фонд за развој РС, био евидентиран као разлучни поверилац на породичној згради и признато разлучно
потраживање у износу од 23.410.770,94 динара, намирен део од 14.280.349,00 динара. Ненамирени део који се пребацује у Трећи
исплатни ред износи 9.130.421,94 динара.
2. Пријава број 19 Развојна банка Војводине, разлучни поверилац на породичној згради у износу од 1.135.371,34 динара у целости
ненамирен. За пребачај у Трећи исплатни ред 1.135.371,34 динара.
3. Пријава број 23 ДПЦА ДОО Београд, разлучни поверилац на покретним стварима у износу од 1.829.537,62 динара, делимично
намирен у износу од 158.086,00 динара. За износ ненамиреног дела од 1.671.451,62 динара извршен пребачај у Трећи исплатни ред.
4. Пријава бр.48 Мак комерц ДОО Ниш, утврђено разлучно потраживање на Згради техничких услуга у износу од 5.504.866,00 динара,
ненамирен у целости, пребацити у Трећи исплатни ред износ од 5.504.866,00 динара.
Није пребачено у Трећи исплатни ред ненамирено потраживање:
- по пријави бр.1 Финдоместик банке ( признато 3.820.246,17, исплаћено у овом извештајном периоду 2.911.214,87 динара),
ненамирено 909.031,30 динара - JЕР СЕ РАДИ О ХИПОТЕКАРНОМ ПОВЕРИОЦУ КОЈИ НЕМА СТЕЧАЈНО ПОТРАЖИВАЊЕ и НЕМА ВИШЕ
ПРАВА НАМИРЕЊА НИ КАО РАЗЛУЧНИ НИ КАО СТЕЧАЈНИ, и није пребачен обезбеђен поверилац
- по пријави бр.29 РС Пореска управа, јер и даље има условно признато разлучно право на Бензинској пумпи, Ко и пријава бр.7
повериоца АИК банка.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

87,47 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2015.

 5.

5.039.978,42

 4.

3.383,78

 2. 5.043.274,73

 6.

Укупан одлив
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Позиција 1: Почетно стање на рачуну пословне банке "Интеса" а.д. Београд на дан 01.07.2015. год. је 87,74 динара.

Позиција 6: Крајње стање је 3.383,78 динара према изводу на дан 30.09.2015. године код банке "Интеса" а.д. Београд.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2015.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

13Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге СОКОКОМЕРЦ, Сокобања - Извештај за  јул - септембар
2015.



Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Минчић Мирослав1. 273.333,33

Мнитић Небојиша2. 25.000,00

Василијевић Бранкица3. 25.000,00

323.333,33Укупно

Извршене исплате из ранијих и овог периода ангажованих лица уз сагласности суда.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

23.417,01

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.924.676,89

784.000,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

2.735.477,68

Лиценце и патенти

0,00

3.383,78

 8.

30.09.2015.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

ПОЗИЦИЈА 1 ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ:

Стање на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa на дан 30.09.2015. год. износи 3.383,78дин.

ПОЗИЦИЈА 4 И 5 ДАТИ АВАНСИ И ПОТРАЖИВАЊА:

Овде исказана потраживања су резултат корекције за наплаћена потраживања у извештајном периоду.

ПОЗИЦИЈА 9 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА која је била са почетка извештајног периода  у износу од
25.550.729,71 динар сачињавала је вредност од 784.000,00 динара на име покретности - теретног моторног возила - цистерна за бела
горива које је у судском спору, ликвидационе вредности од 24.766.729,71 динар на име накнадно пронађене имовине Зграде техничких
услуга са покретностима која је НАКНАДНО ПРОНАЂЕНА имовина у овом извештајном периоду продата.

ПРЕОСТАЛА НЕПРОДАТА ПОКРЕТНА ИМОВИНА ЈЕ 784.000,00 динара на име теретног моторног возила - цистерна за бела горива која је у
судском спору ради наплате потраживања Посл.бр.5.П.353/2013 пред Привредним судом у Зајечару.
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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

31.07.2015.  Пријем, нумерисање и обрада података
- РГЗ СКН Сокобања достављена поновна ургенција за коначно одлучивање о упису на кп.бр.2500/2 за зграду бр.3 и др, број 145/15 од
01.07.2015.године.
- Од стране Мирослава Минчића сачињене службене белешке о обиласку имовине бр.146/15 од 02.07.2015.године и 156/15 од
24.07.2015.године.
-  Под бројем 147/15 од 09.07.2015.године сачињен Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2015-
30.06.2015.године, извршена достава Извештаја АЛСУ под бројем 148/15 и Привредном суду у Зајечару под бројем 149/15 од
09.07.2015.године.
- Сачињена Допуна плана трошкова за месец јул 2015.године бр.150/15 од 11.07.2015.године са Предлогом Суду за сагласност бр.151/15
од 11.07.2015.године. Суд дао сагласност на допуну Плана трошкова за јул под бројем 152/15 од 16.07.2015.године.
- Под бројем 153/15 од 17.07.2015.године сачињена Спецификација трошкова стечајног управника за месец август 2015., План трошкова
за август бр.154/15 и Предлог суду за сагласност на план трошкова за август бр.155/15 од 17.07.2015.године.Суд дао сагласност на План
трошкова за август под бројем 165/15 од 31.07.2015.године.

05.08.2015.  Продаја
- ОД ТР "Узор" Сокобања запримљен Захтев за куповину имовине стечајног дужника Зграде техничких услуга, бр.157/15 од
28.07.2015.године.
- Сачињен предрачун за откуп продајне документације за куповину Зграде техничких услуга бр.158/15 од 28.07.2015.године.
- Израђена Решења о образовању Комисије за праћење спровођења продаје имовине стечајног дужника бр.159/15 од
28.07.2015.године, као и Решење о одређивању записничара бр.160/15 од 28.07.2015.године.
- Под бројем 163/15 од 28.07.2015.године од Зорице Богојевић, власника ТР "Узор" Сокобања запримљена Пријава за јавно надметање,
Изјава о губитку депозита, Доказ о уплати депозита и друга документација.
- Сачињен Записник о регистрацији за јавно надметање бр.167/15 од 05.08.2015.године, Распон цена за јавно надметање бр.168/15, као
и Записник о јавном надметању од 05.08.2015.године, бр.169/15.
- Под бројем 170/15 од 05.08.2015.године сачињено Обавештење о продаји имовине стечајног дужника.

06.08.2015.  Купопродајни уговор
- Под бројем 171/15 од 06.08.2015.године сачињен Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника са
Захтевом нотару за хитан преглед Уговора бр.172/15 од 06.08.2015.године.

10.08.2015.  Уплата купопродајне цене
- Под бројем 174/15 од 10.08.2015.године сачињен Записник о потврди исплате купопродајне цене за непокретности и покретности и
увођењу купца у посед имовине.

01.09.2015.  Пријем, нумерисање и обрада података
- Министарству грађевинарства и саобраћајне инфраструктуре упућена Ургенција бр.161/15 од 28.07.2015.године за хитно поступање по
жалби и одлучивање о упису кп.бр.2500/2 за заграду број 3.
- Разлучним повериоцима на Згради техничког прегледа упућен захтев за доставу потврде или оверене изјаве под одговорношћу да
разлучно потраживање није намирено, бр.162/15 од 28.07.2015.године. Потврде запримљене од Министарства финансија Пореске
управе Сокобања под бројем 164/15 од 31.07.2015.године, од Финдоместик банке под бројем 166/15 и од ДОО Мак комерц Ниш под
бројем 166/15-1 од 03.08.2015.године.
- Извршен отказ осигурања имовине под бројем 173/15 од 06.08.2015.године.
- Јавним предузећима упућен Захтев за укудање задуженња у вези са продатом имовином и обавештење о продаји бр.175/15 од
10.08.2015.године.
- Под бројем 176/15 од 10.08.2015.године израђен Уговор о раскиду Уговора о делу за Минчић Мирослава.
- Сачињен Обрачун намирења разкучних поверилаца у вези са продајом Зграде техничких услуга бр.177/15 од 10.08.2015.године.
- Сачињен Обрачун награде стечајном управнику по основу продаје имовине под разлучним правом, бр.178/15 од 10.08.2015.године и
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Суду предат предлог радњи за намирење разлучних поверилаца бр.179/15 од 10.08.2015.године. Суд донео Решење о сагласности на
исплату разлучног повериоца и исплату награде стечајном управнику под бројем 182/15 од 13.08.2015.године. Решење са печатом
правноснажности запримљено под бр.192/15 од 01.09.2015.године.
-

03.09.2015.  Пријем, нумерисање и обрада података
- Суду упућен Захтев за констатовање да је извршена продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника и доношење решења о
брисању хипотеке на продатој непокретности бр.180/15 од 10.08.2015.године. Суд донео Решење под бро.183/15-1 од
13.08.2015.године, са печатом правноснажности под бројем 193/15 од 01.09.2015.године.
- Општини Сокобања упућена Пореска измењена пријава пореза на имовину ПП1 бр.181/15 од 10.08.2015.године.
- Од разлучног повериоца Финдоместик банке запримљена сагласност на обрачун намирења бр.183/15 од 13.08.2015.године.
- Под бр.185/15 сачињена Спецификација трошкова стечајног управника за месец септембар 2015. са планом трошкова за месец
септембар бр.186/15 и Предлогом Суду за сагласност на План трошкова бр.187/15 од 17.08.2015.године. Сагласност на План трошкова
за месец септембар 2015.године запримљена од Привредног суда у Зајечару под бројем 194/15 од 03.09.2015.године.
- ДОО Адриа петролу упућен Захтев за предају покретности - компјутера и др, бр.184/15 од 13.08.2015.године.
- Под бр.188/15 од 18.08.2015.године сачињена Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права.Од Пореске управе
запримљено Решење о утврђивању пореза на пренос апсолутних права бр.191/15 од 25.08.2015.године.
- Од Привредног апелационог суда запримљена Пресуда Пж.4409/15 од 06.08.2015.године, под бројем 189/15 од 24.08.2015.године.
- Под бр.190/15 дана 25.08.2015.године сачињен Извештај о дужницима стечајног дужника.

17.09.2015.  Пријем, нумерисање и обрада података
- Под бројем 195/15 од 15.09.2015.године запримљен Захтев повериоца АИК Банке, број пријаве 07,за исправку Закључка Суда од
26.06.2013.године и сачињен Предлог суду за исправку Закључка и коначне листе потраживања бр.196/15 од 15.09.2015.године.
- Под бројем 197/15 од 15.09.2015.године сачињена Допуна плана за септембар месец 2015 са Предлогом Суду за сагласнот на предлог
плана бр.198/15 од 15.09.2015.године.
- Под бројем 199/15 од 17.09.2015.године сачињена Коначна листа потраживања након пребачаја у трећи исплатни ред ненамирених
разлучних потраживања.

30.09.2015.  Пријем, нумерисање и обрада података
- Сачињена Спецификација трошкова Стечајног управника за месец октобар 2015, бр.200/15 од 21.09.2015.године са Планом трошкова
за октобар 2015, бр.201/15 и Предлогом Суду за сагласност на План бр.202/15. Од Суда сагласност запримљена под бројем 205/15 од
25.09.2015.године.
- Под бројем 203/15 од 23.09.2015.године сачињен Попис потраживања стечајног дужника на дан 23.09.2015.године и Извештај
стечајног управника о неутуженим и утуженим потраживањима стечајног дужника од дужника стечајног дужника.
- Под бројем 206/15 од 25.09.2015.године запримљен Закључак Привредног суда у Зајечару о исправци коначне листе утврђених и
оспорених потраживања разлучних и стечајних потраживања.
- Од РГЗ СКН Сокобања запримљен Закључак бр.952-02-4-423/15 о достави доказа о уплати такси за брисање хипотеке и забележбе,
бр.207/15 од 29.09.2015.године.
- Под бројем 208/15 дана 29.09.2015.године од ТР Узор Сокобања запримљен доказ о уплати таксе по претходно наведеном закључку
РГЗ.
- Од Привредног суда у Зајечару запримљена Закључак Ст.205/11 од 24.09.2015.године, зав.број код стечајног дужника 209/15 од
29.09.2015.године.
- Под бројем 210/15 од 29.09.2015.године заведено Поступање по налогу Суда од 24.09.2015.године и преглед досадашњег рада
стечајног управника.
- Стечајном суду под бројем 211/15 од 30.09.2015.године доставио Захтев за разрешење.
- Под бројем 212/15 од 30.09.2015.године сачињена Спецификација неплаћених рачуна.
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Прилози

01.10.2015.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:01.07.2015. 30.09.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

Зорица Богојевић, пр. такси превоз пекарско трговинска радња
УЗОР, Сокобања 5.000.000,00

20-3051-9669-
380004-22536

10.08.2015.

Укупно: 5.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)

ТР Узор 30.000,001/15 28.07.2015.

Укупно: 30.000,00

Укупни приходи: 5.030.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2015.за период од: 30.09.2015.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

РС Привредни суд у Зајечару 69.600,00344/2013-15 01.07.2015.

РС Привредни суд у Зајечару
64.830,00

П.бр.353/13 -
18.05.15

01.07.2015.

РС Привредни суд у Зајечару
58.275,00

П.бр.90/2015 -
15.06.2015

01.07.2015.

РС Привредни суд у Зајечару
34.800,00

П.344/2013 -
15.06.2015

01.07.2015.

РС Привредни суд у Зајечару
17.400,00

П. 344/2013 -
15.06.2015

01.07.2015.

РС Привредни суд у Зајечару
17.400,00

П. 344/2013 -
15.06.2015-2

01.07.2015.

РС Привредни суд у Зајечару
34.800,00

П. 344/2013 -
15.06.15/3

01.07.2015.

АИК БАНКА АД НИШ 863.086,00П.бр. 26/13 04.09.2015.

Укупно: 1.160.191,00

Накнада трошкова стечајног управника

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 22.925,00јули/15 01.07.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 2.925,0071/2015 01.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 2.925,0077/15 03.09.2015.

Укупно: 28.775,00

1.188.966,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

НОТА Доо Књажевац 1.499,00245/15 31.07.2015.

НОТА Доо Књажевац 1.500,00492/15 15.09.2015.

Укупно: 2.999,00
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Комуналне услуге

РС ОПШТИНСКА УПРАВА  СОКОБАЊА 1.725,66501-3/80/14 01.07.2015.

Укупно: 1.725,66

Пошта и телефон

Михајловић Бобанa 1.050,00сп08 17.08.2015.

Укупно: 1.050,00

Платни промет

INTESA BANKA AD BEOGRAD

535,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.07.2015.

INTESA BANKA AD BEOGRAD

15,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.07.2015.

INTESA BANKA AD BEOGRAD

385,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.07.2015.

INTESA BANKA AD BEOGRAD

564,75

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.08.2015.

INTESA BANKA AD BEOGRAD

5.257,41

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.08.2015.

INTESA BANKA AD BEOGRAD

435,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.08.2015.

INTESA BANKA AD BEOGRAD

15,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.09.2015.

INTESA BANKA AD BEOGRAD

60,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

21.09.2015.

INTESA BANKA AD BEOGRAD

479,66

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.09.2015.

Укупно: 7.746,82

Бруто зараде по уговору о делу

Минчић Мирослав 25.000,00јули/2015 01.07.2015.

Минчић Мирослав 8.333,33август/2015 29.07.2015.

Укупно: 33.333,33

Књиговодствене услуге

Финекс доо Књажевац 8.000,000067 03.07.2015.

Финекс доо Књажевац 8.000,000077 03.08.2015.

Финекс доо Књажевац 8.000,000087 03.09.2015.

Укупно: 24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

РС ОПШТИНСКА УПРАВА  СОКОБАЊА
10.726,00

23/15 јули -
avgust

29.07.2015.

Укупно: 10.726,00

Административне таксе

ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ 230,006004508 04.08.2015.

Укупно: 230,00
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Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Агенција за лиценцирање стечајних управника
80.000,00

Тарифни бр. 6
технички преглед

29.07.2015.

Укупно: 80.000,00

161.810,81Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.350.776,81

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

01.07.2015. 87,47Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2015.за период од: 30.09.2015.

Уплаћени депозити

Зорица Богојевић, пр. такси превоз пекарско трговинска радња УЗОР, Сокобања 4.953.345,9430.07.2015.

Укупно: 4.953.345,94

Наплата потраживања

Ђурђевић Михајло 4.424,9102.07.2015.

Ђурђевић Михајло 4.424,9103.08.2015.

Ђурђевић Михајло 4.424,9102.09.2015.

Укупно: 13.274,73

Имовина

Зорица Богојевић, пр. такси превоз пекарско трговинска радња УЗОР, Сокобања 46.654,0610.08.2015.

Укупно: 46.654,06

Потраживања (у извештајном периоду)

ТР Узор 30.000,0028.07.2015.

Укупно: 30.000,00

5.043.274,73Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2015.за период од: 30.09.2015.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

РС Привредни суд у Зајечару 69.600,0021.09.2015.

РС Привредни суд у Зајечару 35.580,0021.09.2015.

Укупно: 105.180,00
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Прелиминарна награда ст. управника

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 20.000,0003.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 10.000,0003.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 10.000,0013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 20.000,0013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 20.000,0013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 20.000,0013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 20.000,0013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 20.000,0013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 13.221,6013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 20.000,0021.09.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 20.000,0021.09.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 20.000,0021.09.2015.

Укупно: 213.221,60

Накнада трошкова стечајног управника

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 3.500,0003.07.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 24.000,0029.07.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 6.000,0029.07.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 18.400,0013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 23.250,0013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 23.250,0013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 23.250,0013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 23.250,0013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 23.250,0013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 22.890,0013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 25.290,0013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 24.425,0013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 23.425,0013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 22.944,0013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 11.096,6013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 23.250,0013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 11.828,4013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 22.925,0013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 22.925,0013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 22.925,0013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 2.925,0013.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 2.925,0003.09.2015.

Укупно: 407.924,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Нова Савремена доо 1.500,0013.08.2015.

Нова Савремена доо 1.500,0013.08.2015.

НОТА Доо Књажевац 1.500,0013.08.2015.

НОТА Доо Књажевац 1.500,0013.08.2015.

НОТА Доо Књажевац 1.500,0013.08.2015.

НОТА Доо Књажевац 1.500,0013.08.2015.

НОТА Доо Књажевац 1.499,0013.08.2015.

НОТА Доо Књажевац 1.465,0013.08.2015.

НОТА Доо Књажевац 1.500,0013.08.2015.

НОТА Доо Књажевац 1.500,0013.08.2015.

НОТА Доо Књажевац 1.490,0013.08.2015.

НОТА Доо Књажевац 1.320,0013.08.2015.

НОТА Доо Књажевац 1.240,0013.08.2015.

НОТА Доо Књажевац 1.500,0016.09.2015.

Укупно: 20.514,00

Пошта и телефон

Михајловић Бобанa 1.050,0017.08.2015.

Укупно: 1.050,00
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Текуће одржавање

АДР И ППЗ КЊАЖЕВАЦ 7.780,0013.08.2015.

Бојалукс доо Књажевац 5.052,0013.08.2015.

Техносервис Књажевац 2.800,0013.08.2015.

Техносервис Књажевац 2.800,0013.08.2015.

Техносервис Књажевац 3.000,0013.08.2015.

Укупно: 21.432,00

Платни промет

INTESA BANKA AD BEOGRAD 535,0002.07.2015.

INTESA BANKA AD BEOGRAD 15,0010.07.2015.

INTESA BANKA AD BEOGRAD 385,0031.07.2015.

INTESA BANKA AD BEOGRAD 564,7510.08.2015.

INTESA BANKA AD BEOGRAD 5.257,4120.08.2015.

INTESA BANKA AD BEOGRAD 435,0031.08.2015.

INTESA BANKA AD BEOGRAD 15,0010.09.2015.

INTESA BANKA AD BEOGRAD 60,0021.09.2015.

INTESA BANKA AD BEOGRAD 479,6630.09.2015.

Укупно: 7.746,82

Премија осигурања

Компанија Дунав осигурање 8.063,1304.08.2015.

Компанија Дунав осигурање 2.687,7104.08.2015.

Компанија Дунав осигурање 2.687,7104.08.2015.

Компанија Дунав осигурање 2.687,7104.08.2015.

Компанија Дунав осигурање 2.687,7104.08.2015.

Компанија Дунав осигурање 2.150,0304.08.2015.

Укупно: 20.964,00

Вештачења и процене

ГЕО ШАРАЦ 20.000,0013.08.2015.

Укупно: 20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу

Василијевић Бранкица 25.000,0014.08.2015.

Митић Небојша 25.000,0014.08.2015.

Минчић Мирослав 8.333,3314.08.2015.

Минчић Мирослав 25.000,0014.08.2015.

Минчић Мирослав 25.000,0014.08.2015.

Минчић Мирослав 25.000,0014.08.2015.

Минчић Мирослав 25.000,0014.08.2015.

Минчић Мирослав 15.000,0014.08.2015.

Минчић Мирослав 25.000,0014.08.2015.

Минчић Мирослав 25.000,0014.08.2015.

Минчић Мирослав 25.000,0014.08.2015.

Минчић Мирослав 75.000,0014.08.2015.

Укупно: 323.333,33

Књиговодствене услуге

Финекс доо Књажевац 20.000,0013.08.2015.

Финекс доо Књажевац 20.000,0013.08.2015.

Финекс доо Књажевац 20.000,0013.08.2015.

Финекс доо Књажевац 8.000,0013.08.2015.

Финекс доо Књажевац 8.000,0013.08.2015.

Финекс доо Књажевац 8.000,0013.08.2015.

Финекс доо Књажевац 8.000,0013.08.2015.

Финекс доо Књажевац 8.000,0013.08.2015.

Финекс доо Књажевац 8.000,0013.08.2015.

Финекс доо Књажевац 8.000,0013.08.2015.

Финекс доо Књажевац 8.000,0013.08.2015.

Финекс доо Књажевац 8.000,0013.08.2015.

Финекс доо Књажевац 8.000,0013.08.2015.

Финекс доо Књажевац 8.000,0013.08.2015.

Финекс доо Књажевац 8.000,0013.08.2015.
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Књиговодствене услуге

Финекс доо Књажевац 8.000,0013.08.2015.

Финекс доо Књажевац 8.000,0013.08.2015.

Финекс доо Књажевац 8.000,0013.08.2015.

Финекс доо Књажевац 8.000,0013.08.2015.

Финекс доо Књажевац 8.000,0016.09.2015.

Укупно: 196.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Богдановић Слађана 20.000,0014.08.2015.

Адвокат Богдановић Слађана 20.000,0014.08.2015.

Адвокат Богдановић Слађана 50.000,0014.08.2015.

Адвокат Богдановић Слађана 40.000,0014.08.2015.

Укупно: 130.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

РС ОПШТИНСКА УПРАВА  СОКОБАЊА 10.726,0013.08.2015.

РС ОПШТИНСКА УПРАВА  СОКОБАЊА 24.038,0013.08.2015.

РС ОПШТИНСКА УПРАВА  СОКОБАЊА 24.038,0013.08.2015.

РС ОПШТИНСКА УПРАВА  СОКОБАЊА 33.905,0013.08.2015.

Укупно: 92.707,00

Административне таксе

ОСНОВНИ СУД КЊАЖЕВАЦ 230,0004.08.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 2.000,0017.08.2015.

Укупно: 2.230,00

Трошкови оглашавања

Дан Граф доо 64.915,2004.08.2015.

Дан Граф доо 64.915,2004.08.2015.

Дан Граф доо 64.915,2004.08.2015.

Дан Граф доо 64.915,2004.08.2015.

АПОЛИТИКА НИШ 56.700,0004.08.2015.

АПОЛИТИКА НИШ 56.700,0004.08.2015.

АПОЛИТИКА НИШ 56.700,0004.08.2015.

АПОЛИТИКА НИШ 56.700,0004.08.2015.

Укупно: 486.460,80

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Агенција за лиценцирање стечајних управника 80.000,0013.08.2015.

Укупно: 80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци

FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD 2.911.214,8713.08.2015.

Укупно: 2.911.214,87

5.039.978,42Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2015. 3.383,78
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