
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

4. Ст.32/2012

08.10.2021.

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу
трговину и изградњу JUGOVO COMPANY Смедерево

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Име и презиме стечајног управника: Добривоје Петровић

Име и презиме стечајног судије: Јованка Хенц

Број лиценце: 155-1028

17550942Матични број:

1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-374929-4Текући рачуни стечајног дужника:

2) UniCredit Bank Beograd, 170-30015716000-72

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:01.07.2021. 30.09.2021.

 9.

Остала имовина

137.341.251,33

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

164.059.970,45Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

4.108.198,20

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

22.525.130,92

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

3.996.964,60

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.07.2021.

 10.

0,00

85.390,00

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

1а

Коментар

Стечајни дужник је на почетку извештајног периода имао непокретну и покретну имовину, залихе, новчана средства и потраживања. Од
укупног потраживања стечајног дужника, износ од 20.413.062,89 динара односи се на потраживање према стечајном дужнику SIĆEVAC
COMPANY AD у стечају из Куршумлије које је, по поднетој пријави потраживања бр. 28. од стране JUGOVO COMPANY ДОО из Смедерева,
утврђено закључком Привредног суда у Нишу Ст. 991/2010 од 22.11.2011. године.

1Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу трговину и изградњу JUGOVO COMPANY Смедерево - Извештај за  јул -
септембар 2021.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

164.084.140,45

0,00

0,00

0,00

24.170,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

85.390,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

137.365.421,33

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

24.170,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

4.108.198,20

Укупно

22.525.130,92

Коментар

Почетни унос артикала у ЕРС-у је евидентиран вредносно – количина је описни податак који се не приказује у извештајима. Из тог
разлога, а да би се омогућило правилно евидентирање промене стања покретне имовине, било је неопходно да се претходно раздвоји
недостајућа и оштећена покретна имовина од стране закупца од неоштећене покретне имовине, што је условило да се у табели 1б
прикаже повећање вредности имовине стечајног дужника у износу од 24.170,00 динара, а у табели 1в умањење вредности имовине
стечајног дужника у истом износу.

 8.

4.108.198,20Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

86.063,65

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

22.525.130,92

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

85.390,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

163.998.076,80

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

137.279.357,68

1в

0,00

86.063,65

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Почетни унос артикала у ЕРС-у је евидентиран вредносно – количина је описни податак који се не приказује у извештајима. Из тог
разлога, а да би се омогућило правилно евидентирање промене стања покретне имовине, било је неопходно да се претходно раздвоји
недостајућа и оштећена покретна имовина од стране закупца од неоштећене покретне имовине, што је условило да се у табели 1б
прикаже повећање вредности имовине стечајног дужника у износу од 24.170,00 динара, а у табели 1в умањење вредности имовине
стечајног дужника у истом износу.

Зграда "магацин-дрвени објекат" чија је вредност 61.893,65 динара је у олујном невремену уништена, иста је отписана и за њу је
наплаћена штета од осигуравајућег друштва ДДОР Нови Сад.

2Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу трговину и изградњу JUGOVO COMPANY Смедерево - Извештај за  јул -
септембар 2021.



375.179,5126.944,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 85.390,00

0,00

213.515,51

0,00

Лиценце и патенти

137.144.637,68

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

159.541.643,09

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

22.311.615,41

0,00

26.944,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

0,00

0,00

 4.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 1.

 6.

Остала имовина

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене

0,00

 7. 0,00 0,00

 5.

0,00

0,00

Имовина

161.664,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

У извештајном периоду је наплаћена штета од стране закупца у износу од 161.664,00 динара.
Повећање вредности имовине у износу од 26.944,00 динара се односи на обрачунат ПДВ приликом продаје.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

336.767,51

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

161.664,00

Списак готовинских прилива и одлива

161.664,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

1.263.283,07

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,00424.982,79

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

213.515,51

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

2.747.001,80

88.215,28

 2.

158.201,06

0,00

158.201,06

2а

249.879,283.815.720,04

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

676.636,28

0,00

518.435,22

0,00

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 3.815.720,04 динара.

3Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу трговину и изградњу JUGOVO COMPANY Смедерево - Извештај за  јул -
септембар 2021.



Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

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

590.000,00 -30.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 560.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

0,00 11.001,935. Накнада трошкова стечајног управника 7.999,02 0,0011.001,93

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 11.001,93590.000,00 7.999,02 -18.998,07 560.000,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

0,00 5.868,001. Канцеларијски материјал 3.870,00 1.998,003.870,00

213.515,51 662.490,282. Електрична енергија 435.522,38 226.967,90649.037,89

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

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

3.111,00 10.185,005. Пошта и телефон 7.860,00 3.111,0010.185,00

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

75,20 0,007. Текуће одржавање 0,00 75,200,00

0,00 6.434,788. Платни промет 0,00 0,006.434,78

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

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

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

0,00 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

1.179.240,00 471.696,0015. Бруто зараде по уговору о делу 314.464,00 1.650.936,000,00

0,00 0,0016. Књиговодствене услуге 0,00 0,000,00

120.000,00 60.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 40.000,00 180.000,000,00

12.314,56 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 12.314,560,00

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

0,00 669.803,0020. ПДВ 669.803,00 0,00669.803,00

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

0,00 104.821,6722. Трошкови оглашавања 0,00 104.821,670,00

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

432.846,88 16.870,0024. Остали трошкови стечајне масе 16.870,00 432.846,8816.870,00

328.000,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 328.000,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

2.047.988,80

Укупно 3.404.189,472.289.103,15 1.488.389,38 2.008.168,73 2.941.071,21

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 11.001,93 динара. Неизмирени трошкови стечајног поступка износе 560.000,00 динара, а
односе се на неисплаћену одобрену прелиминарну награду током претходних година.
Плаћене обавезе стечајне масе износе 3.404.189,47 динара, а неизмирене обавезе стечајне масе износе 2.941.071,21 динара.
По Решењу Привредног апелационог суда прелиминарна награда стечајног управника за јануар 2021. године је смањена са 50.000,00
динара на 20.000,00 динара те је у овом извештајном периоду дошло до умањења прелиминарне награде за јануар 2021. године у
износу од 30.000,00 динара.
Одобрење стварно насталих трошкова за јун 2021. године је примљено у овом извештајном периоду, а до краја овог извештајног
периода стечајни судија није одобрио стварно настале трошкове за септембар па је у позицији трошкова стечајног поступка под редним
бројем 5 као и у позицијама обавеза стечајне масе под редним бројевима 2, 5, 15 и 17 приказана разлика стварно насталих трошкова у

Коментар
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септембар 2021.



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

односу на одобрене али ти трошкови нису исплаћени.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

 4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

0,00

I исплатни ред

 1.

III исплатни ред

192.323.946,29

7.

0,00

0,00

17.355.481,55

0,00

0,00

0,00

174.968.464,74

 5.

174.968.464,74

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

0,00 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

0,00

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

17.355.481,55

Врста одлива

Разлучни повериоци

192.323.946,29

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 192.323.946,29 динара неизмирених обавеза.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2021.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

8.105.162,80 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2021.

 5.

3.415.191,40

 4.

8.308.521,11

 2. 3.618.549,71

 6.

Укупан одлив

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 8.308.521,11 динара од чега је 8.000.000,00 динара орочено.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.21.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2021.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Укупно

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

22.469.816,47

137.144.637,68

85.390,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

167.855.414,87

Лиценце и патенти

0,00

8.155.570,72

 8.

30.09.2021.

0,00

 6.

Укупно без депозита

152.950,39 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има некретнине, покретну имовину, новчана средства и потраживања.

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

01.07.2021.  Израда и достављање рачуна за закуп
Стечајни управник је израдио рачуне за закуп за јул 2021. године и доставио их закупцима.

05.07.2021.  Записник о регистрацији учесника у поступку јавног надметања за пакет 1
Комисија за продају имовине стечајног дужника је сачинила записник о регистрацији учесника у поступку јавног надметања за продају
имовине стечајног дужника у оквиру продајног пакета имовине 1.
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05.07.2021.  Записник о регистрацији учесника у поступку јавног надметања за пакет 2
Комисија за продају имовине стечајног дужника је сачинила записник о регистрацији учесника у поступку јавног надметања за продају
имовине стечајног дужника у оквиру продајног пакета имовине 2.

05.07.2021.  Записник о спровођењу поступка јавног надметања за пакет 1
Комисија за продају имовине стечајног дужника је сачинила записник о спровођењу поступка јавног надметања за продају имовине
стечајног дужника у оквиру продајног пакета имовине 1.

05.07.2021.  Записник о спровођењу поступка јавног надметања за пакет 2
Комисија за продају имовине стечајног дужника је сачинила записник о спровођењу поступка јавног надметања за продају имовине
стечајног дужника у оквиру продајног пакета имовине 2.

06.07.2021.  Обавештење о продаји
Стечајни управник је стечајном судији, одбору поверилаца, разлучном повериоцу и АЛСУ упутио обавештење о спроведеном јавном
надметању у поступку продаје имовине стечајног дужника дана 05.07.2021. године.

06.07.2021.  Решење суда
Примљено је решење стечајног судије о одобравању стварно насталих трошкова у јуну 2021. године и достављено је АЛСУ.

08.07.2021.  Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова
Стечајни управник је израдио захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова и обавеза у јулу 2021. године и доставио га
стечајном судији.

09.07.2021.  Достављање купопродајних уговора
Стечајни управник је проглашеном купцу из поступка јавног надметања за продају имовине стечајног дужника доставио купопродајне
уговоре за продајне пакете имовине број 1 и продајни пакет имовине број 2.

09.07.2021.  Жалба стечајног управника
Стечајни управник је Привредном апелационом суду у Београду упутио жалбу на решење стечајног судије о разрешењу стечајног
управника.

14.07.2021.  Квартални извештај
Стечајни управник је израдио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2021. године и доставио га
стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

14.07.2021.  Извештај о току стечајног поступка за предмете велике ликвидационе вредности
Стечајни управник је израдио извештај о току стечајног поступка за предмете велике ликвидационе вредности за други квартал 2021.
године и доставио га АЛСУ.

16.07.2021.  Решење суда
Примљено је решење стечајног судије о одобравању стварно насталих трошкова у јулу 2021. године и достављено је АЛСУ.

16.07.2021.  Примедбе на записник о јавном надметању
Примљене су примедбе проглашеног купца из поступка јавног надметања за продају имовине стечајног дужника на записник о јавном
надметању.

19.07.2021.  Одговор стечајног управника на примедбе
Стечајни управник је стечајном судији и проглашеном купцу из поступка јавног надметања за продају имовине стечајног дужника упутио
одговор на примедбе на записник о јавном надметању.

20.07.2021.  Пријава штете осигуравајућем друштву
Стечајни управник је осигуравајућем друштву ДДОР Нови Сад упутио пријаву штете на осигураном објекту услед олујног невремена.

21.08.2021.  Обавештење о току спровођења поступка продаје имовине
Стечајни управник је стечајном судији, Одбору поверилаца, разлучном повериоцу,  АЛСУ, првом најбољем понуђачу и другом најбољем
понуђачу доставио обавештење о току спровођења поступка продаје имовине у којем их обавештава да први најбољи понуђач-
проглашени купац није у року од 15 дана заказао оверу купопродајних уговора те уместо њега на место проглашеног купца ступа други
најбољи понуђач.

23.07.2021.  Достављање купопродајних уговора
Стечајни управник је другом најбољем понуђачу-проглашеном купцу из поступка јавног надметања за продају имовине стечајног
дужника доставио купопродајне уговоре за продајне пакете имовине број 1 и продајни пакет имовине број 2.

23.07.2021.  Примедбе на Уговоре о купопродаји
Примљене су примедбе на Уговоре о купопродаји од стране првог најбољег понуђача у поступку јавног надметања.

26.07.2021.  Одговор стечајног управника на примедбе на Уговоре о купопродаји
Стечајни управник је стечајном судији и првом најбољем понуђачу доставио одговор на примедбе на Уговоре о купопродаји.

27.07.2021.  План трошкова
Стечајни управник је сачинио План прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2021.
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године и доставио стечајном судији на одобрење.

30.07.2021.  Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова
Стечајни управник је израдио захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова и обавеза у јулу 2021. године и доставио га
стечајном судији.

01.08.2021.  Израда и достављање рачуна за закуп
Стечајни управник је израдио рачуне за закуп за август 2021. године и доставио их закупцима.

02.08.2021.  Захтев за исправку дела Уговора о купопродаји
Примљене су примедбе на рад стечајног управника и захтев за исправку дела Уговора о купопродаји имовине стечајног дужника од
стране другог најбољег понуђача-проглашеног купца.

02.08.2021.  Одговор стечајног управника на захтев
Стечајни управник је другом најбољем понуђачу-проглашеном купцу и стечајном судији упутио одговор на захтев за исправку дела
Уговора о купопродаји.

03.08.2021.  Решење суда
Примљено је решење стечајног судије којим се одбија захтев стечајног управника за исплату прелиминарне награде за јануар 2021.
године у износу од 30.000,00 динара.

04.08.2021.  Захтев за тумачење Министарства финансија
Стечајни управник је Министарству финансија упутио захтев за давање тумачења у вези са порезом код продаје имовине стечајног
дужника.

06.08.2021.  Решење суда
Примљено је решење стечајног судије о одобравању стварно насталих трошкова у јулу 2021. године и достављено је АЛСУ.

06.08.2021.  Решење суда
Примљено је решење стечајног судије којим се исправља коначна листа утврђених потраживања Ст.32/2012 од 01.04.2013. године.

11.08.2021.  Обавештење о току спровођења поступка продаје имовине
Стечајни управник је стечајном судији, Одбору поверилаца, разлучном повериоцу,  АЛСУ, првом најбољем понуђачу и другом најбољем
понуђачу доставио обавештење о току спровођења поступка продаје имовине.

11.08.2021.  Одлука о формирању комисије за ванредни попис
Стечајни управник је донео одлуку о формирању комисије за ванредни попис опреме, залиха готових производа, робе, канцеларијског
намештаја и инвентара стечајног дужника са стањем на дан 16.08.2021. године.

12.08.2021.  Жалба Привредном апелационом суду
Стечајни управник је Привредном апелационом суду доставио жалбу на одлуку из решења стечајног судије којим се исправља коначна
листа утврђених потраживања Ст.32/2012 од 01.04.2013. године.

13.08.2021.  Обавештење о поступку продаје имовине стечајног дужника
Стечајни управник је стечајном судији, Одбору поверилаца, разлучном повериоцу и АЛСУ доставио обавештење о поступку продаје
имовине стечајног дужника који је спроведен 05.07.2021. године.

18.08.2021.  Допуна жалбе
Стечајни управник је Привредном апелационом суду у Београду упутио допуну жалбе на решење стечајног судије о разрешењу
стечајног управника.

19.08.2021.  Извештај пописне комисије
Примљен је извештај пописне комисије о ванредном попису опреме, залиха готових производа, робе и канцеларијског намештаја и
инвентара са стањем на дан 16.08.2021. године.

19.08.2021.  Обавештење стечајног управника
Стечајни управник је закупцу пословног простора стечајног дужника Харена д.о.о. из Смедерева доставио обавештење о оштећењима
на опреми и канцеларијском намештају и инвентару са захтевом за изјашњење закупца о разлозима настанка оштећења.

20.08.2021.  Закључак АЛСУ
Примљен је закључак АЛСУ којим се одбија захтев Одбора поверилаца за изузеће супервизора Бранкице Накић.

23.08.2021.  Изјашњење закупца
Примљено је изјашњење закупца пословног простора  Харена д.о.о. из Смедерева који потврђује да је у току прозводног процеса као и
приликом реновирања пословног простора оштетио део опреме и канцеларијског намештаја и инвентара те је спреман да обештети
стечајног дужника тако што ће оштећену опрему и канцеларијски намештај и инвентар да купи од стечајног дужника.

23.08.2021.  Рачун за продату имовину
Стечајни управник је купцу Харена д.о.о. из Смедерева доставио рачун за купљену имовину стечајног дужника.
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24.08.2021.  Обавештење о намери, плану и роковима продаје
Стечајни управник је Стечајном судији, Одбору поверилаца, разлучном повериоцу и АЛСУ доставио Обавештење о намери, начину
продаје, плану продаје и роковима продаје имовине стечајног дужника.

24.08.2021.  Записник о примопредаји купљене имовине
Стечајни управник је са купцем Харена д.о.о. из Смедерева сачинио записник о примопредаји опреме и канцеларијског намештаја и
инвентара по рачуну бр. 61 од 23.08.2021. године.

26.08.2021.  План трошкова
Стечајни управник је сачинио План прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар
2021. године и доставио стечајном судији на одобрење.

27.08.2021.  Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова
Стечајни управник је израдио захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова и обавеза у августу 2021. године и доставио га
стечајном судији.

27.08.2021.  Ургенција за достављање тумачења по поднетом захтеву
Стечајни управник је Министарству финансија упутио ургенцију за достављање тумачења по захтеву у вези са порезом код продаје
имовине стечајног дужника од 04.08.2021. године.

31.08.2021.  Захтев за изјашњење на притужбу
Примљен је захтев супервизора АЛСУ за изјашњење стечајног управника на притужбу Одбора поверилаца.

01.09.2021.  Уговор о закупу
Стечајни управник је закључио Уговор о закупу пословног простора стечајног дужника са закупцем Харена д.о.о. из Смедерева.

01.09.2021.  Израда и достављање рачуна за закуп
Стечајни управник је израдио рачуне за закуп за септембар 2021. године и доставио их закупцима.

02.09.2021.  Примедбе Одбора поверилаца
Примљене су примедбе на рад стечајног управника код продаје имовине стечајног дужника од стране Одбора поверилаца.

06.09.2021.  Кривична пријава
Стечајни управник је Основном јавном тужилаштву у Смедереву доставио кривичну пријаву против Драгана Јовановића из Смедерева и
још једног непознатог лица због постојања основане сумње да су извршили кривично дело неовлашћено фотографисање спољашњости
и у унутрашњости имовине стечајног дужника.

06.09.2021.  Изјашњење стечајног управника
Стечајни управник је на захтев АЛСУ доставио изјашњење са документацијом.

06.09.2021.  Изјашњење стечајног управника
Стечајни управник је стечајном судији доставио изјашњење на примедбе на рад стечајног управника код продаје имовине стечајног
дужника од стране Одбора поверилаца.

10.09.2021.  Решење суда
Примљено је решење стечајног судије о одобравању стварно насталих трошкова у августу 2021. године и достављено је АЛСУ.

20.09.2021.  Друга ургенција за достављање тумачења по поднетом захтеву
Стечајни управник је Министарству финансија упутио другу ургенцију за достављање тумачења по захтеву у вези са порезом код продаје
имовине стечајног дужника од 04.08.2021. године.

20.09.2021.  Одлука о престанку ангажовања
Стечајни управник је доставио Драгану Петровићу одлуку о престанку ангажовања по уговору о делу закључно са 30.09.2021. године.

22.09.2021.  Оглас за продају имовине стечајног дужника.
Стечајни управник је сачинио Оглас за продају дела имовине стечајног дужника сврстане у два пакета.

23.09.2021.  Одлука о образовању комисије за спровођење продаје
Стечајни управник је донео Одлуку о образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања за продају имовине стечајног
дужника која ће се одржати на дан 28.10.2021. године.

23.09.2021.  Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова
Стечајни управник је израдио захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова и обавеза у септембру 2021. године и доставио га
стечајном судији.

23.09.2021.  Оглашавање продаје имовине стечајног дужника
Оглас о продаји имовине стечајног дужника по продајним пакетима у поступку јавног надметања, који ће се одржати 28.10.2021.
године, је објављен у дневним листовима Данас и Информер и на сајту АЛСУ.

9Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу трговину и изградњу JUGOVO COMPANY Смедерево - Извештај за  јул -
септембар 2021.



23.09.2021.  Обавештење о оглашавању продаје
Стечајни управник је стечајном судији, Одбору поверилаца, разлучном повериоцу и АЛСУ доставио Обавештење о оглашавању продаје
имовине стечајног дужника у поступку јавног надметања која ће се одржати на дан 28.10.2021. године.

24.09.2021.  Захтев за ангажовање стручног лица
Стечајни управник је стечајном судији доставио захтев за ангажовање стручног лица - Јеловац Виолете из Смедерева од 01.10.2021.
године.

24.09.2021.  План трошкова
Стечајни управник је сачинио План прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2021.
године и доставио стечајном судији на одобрење.

27.09.2021.  Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова
Стечајни управник је израдио захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова и обавеза у септембру 2021. године и доставио га
стечајном судији.
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Прилози

08.10.2021.Датум:

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу
трговину и изградњу JUGOVO COMPANY Смедерево

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 4. Ст.32/2012

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2021. 30.09.2021.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

Харена д.о.о.
161.664,00

20-3492-20982-
736730-44981

24.08.2021.

Укупно: 161.664,00

Закуп (у извештајном периоду)

Акиба доо 98.753,0049-2021 01.07.2021.

Харена д.о.о. 26.400,0050-2021 01.07.2021.

Харена д.о.о. 7.053,7951-2021 01.07.2021.

Харена д.о.о. 7.053,7952-2021 01.07.2021.

Акиба доо 98.756,1155-2021 01.08.2021.

Харена д.о.о. 26.400,0056-2021 01.08.2021.

Харена д.о.о. 7.054,0157-2021 01.08.2021.

Харена д.о.о. 7.054,0158-2021 01.08.2021.

Акиба доо 98.750,8262-2021 01.09.2021.

Харена д.о.о. 26.400,0063-2021 01.09.2021.

Харена д.о.о. 7.053,6364-2021 01.09.2021.

Харена д.о.о. 7.053,6365-2021 01.09.2021.

Харена д.о.о. 7.200,0066-2021 01.09.2021.

Укупно: 424.982,79

Потраживања (у извештајном периоду)

Акиба доо 139.666,0253-2021 19.07.2021.

Харена д.о.о. 67.867,2754-2021 19.07.2021.

Акиба доо 167.452,8759-2021 18.08.2021.

Харена д.о.о. 60.536,2260-2021 18.08.2021.

‘’ДДОР НОВИ САД’’ АД 14.146,00497-2021 20.07.2021.

Акиба доо 158.201,0667-2021 20.09.2021.

Харена д.о.о. 68.766,8468-2021 20.09.2021.

Укупно: 676.636,28

Укупни приходи: 1.263.283,07
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2021.за период од: 30.09.2021.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

ПР Форум 20.000,001-2021-пас 03.08.2021.

Укупно: 20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

ПР Форум 3.002,9148-14072021 14.07.2021.

ПР Форум 3.000,0353-11082021 11.08.2021.

ПР Форум 4.998,998-2021-1 30.08.2021.

Укупно: 11.001,93

31.001,93Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Делтаграф д.о.о. 1.872,00512-2021 28.07.2021.

Делтаграф д.о.о. 1.998,00556-2021 25.08.2021.

Делтаграф д.о.о. 1.998,00617-2021 27.09.2021.

Укупно: 5.868,00

Електрична енергија

ЈП ЕПС Београд 207.533,29492-2021 19.07.2021.

ЈП ЕПС Београд 227.989,09543-2021 18.08.2021.

ЈП ЕПС Београд 226.967,90589-2021 17.09.2021.

Укупно: 662.490,28

Пошта и телефон

ЈП ПТТ саобраћај Србија 4.473,00513-2021 28.07.2021.

ЈП ПТТ саобраћај Србија 3.387,00559-2021 26.08.2021.

ЈП ПТТ саобраћај Србија 2.325,00616-2021 24.09.2021.

Укупно: 10.185,00

Платни промет

UniCredit Bank Beograd

1.348,97

Провизија и
други
финансијски
расходи

07.07.2021.

UniCredit Bank Beograd

699,01

Провизија и
други
финансијски
расходи

07.07.2021.

UniCredit Bank Beograd

470,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

14.07.2021.

UniCredit Bank Beograd

669,80

Провизија и
други
финансијски
расходи

16.07.2021.

UniCredit Bank Beograd

599,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.07.2021.

UniCredit Bank Beograd

540,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

11.08.2021.
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Платни промет

UniCredit Bank Beograd

599,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.08.2021.

UniCredit Bank Beograd

910,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

13.09.2021.

UniCredit Bank Beograd

599,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.09.2021.

Укупно: 6.434,78

Бруто зараде по уговору о делу

Гарић Иван 39.308,007-2021-2 29.07.2021.

Антић Бујишић Соња 39.308,007-2021-3 29.07.2021.

Петровић Драган 39.308,007-2021-4 29.07.2021.

Ђурић Бранка 39.308,007-2021-5 29.07.2021.

Гарић Иван 39.308,008-2021-2 30.08.2021.

Антић Бујишић Соња 39.308,008-2021-3 30.08.2021.

Петровић Драган 39.308,008-2021-4 30.08.2021.

Ђурић Бранка 39.308,008-2021-5 30.08.2021.

Гарић Иван 39.308,009-2021-2 24.09.2021.

Антић Бујишић Соња 39.308,009-2021-3 24.09.2021.

Петровић Драган 39.308,009-2021-4 24.09.2021.

Ђурић Бранка 39.308,009-2021-5 24.09.2021.

Укупно: 471.696,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Слободан Станојевић 20.000,007-2021-6 29.07.2021.

Адвокат Слободан Станојевић 20.000,008-2021-6 30.08.2021.

Адвокат Слободан Станојевић 20.000,009-2021-6 24.09.2021.

Укупно: 60.000,00

ПДВ

Пореска управа 669.803,0049-16072021 16.07.2021.

Укупно: 669.803,00

Трошкови оглашавања

Инсајдер тим д.о.о. Београд 55.440,00602-2021 22.09.2021.

CAS Media d.o.o. Beograd 49.381,67603-2021 22.09.2021.

Укупно: 104.821,67

Остали трошкови стечајне масе

Фотокопирница Атријум 1.000,00557-2021 25.08.2021.

Енерком доо 2.400,00558-2021 25.08.2021.

Министарство финансија Републике Србије 13.470,0057-13092021 13.09.2021.

Укупно: 16.870,00

2.008.168,73Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 2.039.170,66

13Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу трговину и изградњу JUGOVO COMPANY Смедерево - Извештај за  јул -
септембар 2021.



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-374929-4
UniCredit Bank Beograd, 170-30015716000-72

01.07.2021. 8.105.162,80Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2021.за период од: 30.09.2021.

Уплаћени депозити

Optimum consulting d.o.o. Smederevo 1.348.975,8001.07.2021.

Optimum consulting d.o.o. Smederevo 699.013,0001.07.2021.

Metalac company d.o.o. Kuršumlija 699.013,0005.07.2021.

Укупно: 2.747.001,80

Наплата потраживања

Харена д.о.о. 70.328,0102.07.2021.

Акиба доо 143.187,5012.07.2021.

Укупно: 213.515,51

Закуп (у извештајном периоду)

Акиба доо 98.753,0012.07.2021.

Харена д.о.о. 26.400,0014.07.2021.

Харена д.о.о. 7.053,7914.07.2021.

Харена д.о.о. 7.053,7914.07.2021.

Акиба доо 98.756,1119.08.2021.

Акиба доо 98.750,8214.09.2021.

Харена д.о.о. 26.400,0001.08.2021.

Харена д.о.о. 5.732,7301.08.2021.

Харена д.о.о. 1.321,2801.08.2021.

Харена д.о.о. 7.054,0101.08.2021.

Харена д.о.о. 26.400,0001.09.2021.

Харена д.о.о. 4.688,4901.09.2021.

Харена д.о.о. 2.365,1401.09.2021.

Харена д.о.о. 7.053,6301.09.2021.

Харена д.о.о. 7.200,0001.09.2021.

Укупно: 424.982,79

Потраживања (у извештајном периоду)

‘’ДДОР НОВИ САД’’ АД 14.146,0029.07.2021.

Акиба доо 139.666,0203.08.2021.

Акиба доо 167.452,8703.09.2021.

Харена д.о.о. 67.867,2719.07.2021.

Харена д.о.о. 60.536,2218.08.2021.

Харена д.о.о. 21.717,2320.09.2021.

Харена д.о.о. 47.049,6120.09.2021.

Укупно: 518.435,22

3.903.935,32Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2021.за период од: 30.09.2021.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

ПР Форум 3.002,9114.07.2021.

ПР Форум 3.000,0311.08.2021.

ПР Форум 4.998,9913.09.2021.
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Накнада трошкова стечајног управника

Укупно: 11.001,93

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Делтаграф д.о.о. 1.872,0011.08.2021.

Делтаграф д.о.о. 1.998,0013.09.2021.

Укупно: 3.870,00

Електрична енергија

ЈП ЕПС Београд 213.515,5114.07.2021.

ЈП ЕПС Београд 207.533,2911.08.2021.

ЈП ЕПС Београд 227.989,0913.09.2021.

Укупно: 649.037,89

Пошта и телефон

ЈП ПТТ саобраћај Србија 2.325,0014.07.2021.

ЈП ПТТ саобраћај Србија 4.473,0011.08.2021.

ЈП ПТТ саобраћај Србија 3.387,0013.09.2021.

Укупно: 10.185,00

Платни промет

UniCredit Bank Beograd 1.348,9707.07.2021.

UniCredit Bank Beograd 699,0107.07.2021.

UniCredit Bank Beograd 470,0014.07.2021.

UniCredit Bank Beograd 669,8016.07.2021.

UniCredit Bank Beograd 599,0030.07.2021.

UniCredit Bank Beograd 540,0011.08.2021.

UniCredit Bank Beograd 599,0031.08.2021.

UniCredit Bank Beograd 910,0013.09.2021.

UniCredit Bank Beograd 599,0030.09.2021.

Укупно: 6.434,78

ПДВ

Пореска управа 669.803,0016.07.2021.

Укупно: 669.803,00

Остали трошкови стечајне масе

Министарство финансија Републике Србије 13.470,0013.09.2021.

Енерком доо 2.400,0013.09.2021.

Фотокопирница Атријум 1.000,0013.09.2021.

Укупно: 16.870,00

Повраћај депозита

Optimum consulting d.o.o. Smederevo 1.348.975,8007.07.2021.

Optimum consulting d.o.o. Smederevo 699.013,0007.07.2021.

Укупно: 2.047.988,80

3.415.191,40Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2021. 8.308.521,11
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