
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

4. Ст-119/2015

20.01.2020.

Индустрија градјевинског материјала ЈУГОБАНАТ
акционарско друштво Београд (Палилула) - у стечају

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Име и презиме стечајног управника: Милош Боровчанин

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Број лиценце: 155-0869

08031738Матични број:

1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-220245-20Текући рачуни стечајног дужника:

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5.  овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: до:01.10.2019. 31.12.2019.

 9.

Остала имовина

89.581.658,56

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

103.263.795,51Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

0,00

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

12.379.622,95

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.10.2019.

 10.

0,00

1.302.514,00

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

1а

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:
- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.
- Редни бр. 6 - Залихе - укупна вредност залиха стечајног дужника.
- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Укупна вредност непокретне имовине и опреме у власништву
стечајног дужника.

1Индустрија градјевинског материјала ЈУГОБАНАТ акционарско друштво Београд (Палилула) - у стечају - Извештај за  октобар -
децембар 2019.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

103.263.795,51

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

1.302.514,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

89.581.658,56

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

0,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

0,00

Укупно

12.379.622,95

Коментар

У току извештајног периода а у складу са Пресудом Привредног апелационог суда у Београду, Посл. бр. 5. Пж. 6635/18 од 19.09.2019.
године, стечајни управник је упутио Захтев за провођење промене у катастру непокретности – промена имаоца права својине, све у
корист ИГМ „Југобанат“ а.д. Београд у стечају.

 8.

0,00Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

0,00

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

12.379.622,95

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

1.302.514,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

103.263.795,51

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

89.581.658,56

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 1.302.514,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

89.581.658,56

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

103.263.795,51

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

12.379.622,95

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

0,00

0,00

 4.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 1.

 6.

Остала имовина

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене

0,00

 7. 0,00 0,00

 5.

0,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

2Индустрија градјевинског материјала ЈУГОБАНАТ акционарско друштво Београд (Палилула) - у стечају - Извештај за  октобар -
децембар 2019.



Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

0,00

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Лиценце и патенти

 4.

 1.

0,00

 3.

Потраживања (настала у извештајном периоду)

0,00

Предујам за покретање стечаја

Залихе 0,00

 8.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

0,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

0,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,000,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.
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Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

46.587,50 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 46.587,500,00

2.344.890,76 97.500,002. Судски трошкови 97.500,00 2.442.390,760,00

2.400.000,00 150.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 150.000,00 2.550.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

1.444.638,35 127.623,365. Накнада трошкова стечајног управника 127.623,36 1.572.261,710,00

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

817.077,48 0,008. Остали трошкови стечајног поступка 0,00 817.077,480,00

Укупно 0,007.053.194,09 375.123,36 375.123,36 7.428.317,45

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 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 0,000,00

8.288.712,52 0,002. Електрична енергија 0,00 8.288.712,520,00

280.507,91 19.503,483. Комуналне услуге 22.503,48 300.011,390,00

275.595,76 0,004. Гориво и мазиво 0,00 275.595,760,00

12.134,00 0,005. Пошта и телефон 3.000,00 12.134,000,00

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

24.972,00 0,007. Текуће одржавање 0,00 24.972,000,00

0,00 0,008. Платни промет 3.000,00 0,000,00

1.066.423,03 86.469,009. Премија осигурања 86.469,00 1.152.892,030,00

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

5.929.951,20 718.099,2011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 735.000,00 6.648.050,400,00

0,00 0,0012. Вештачења и процене 200.000,00 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

8.583.955,00 475.858,1515. Бруто зараде по уговору о делу 477.000,00 9.059.813,150,00

792.000,00 72.000,0016. Књиговодствене услуге 72.000,00 864.000,000,00

2.500.000,00 150.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 150.000,00 2.650.000,000,00

526.000,00 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 526.000,000,00

18.024,00 0,0019. Административне таксе 6.000,00 18.024,000,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

12.000,00 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 12.000,000,00

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

11.520,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 11.520,000,00

176.000,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 176.000,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 0,0028.497.795,42 1.754.972,48 1.521.929,83 30.019.725,25

Укупни стварно настали трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова
одобрених решењима стечајног судије.
У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе пристигли и евидентирани у току извештајног
периода.
Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе се налази у прилогу овог извештаја под
"Спецификација улазних рачуна".
У току извештајног периода није било промета преко рачуна стечајног дужника, обзиром да је рачун стечајног дужника у блокади након
спровођења принудне наплате трошкова парничног поступка по правноснажној и извршној пресуди у предмету Привредног суда у
Београду посл.бр. 46.П.122/2016 од 22.02.2016.г, а по Решењу о извршењу Привредног суда у Београду посл.бр.4 Ии.166/2018 од

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

10.09.2018.г, спроведеног од стране јавног извршитеља Јелене Поповић у предмету посл.бр.Ии 1362/2018 од 11.09.2018.године.

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

349.337.469,69

9.

0,00

0,00

61.499.325,32

0,00

0,00

0,00

273.840.794,43

5.

273.840.794,43

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

22,903.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

22,90

0,00

0,00

Укупно без депозита

4.300.227,79

0,00

4.300.227,79

61.499.325,32

Врста одлива

Разлучни повериоци

349.337.469,69

9.697.099,259.697.099,25 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00

Коментар

У стечајном поступку, до истека законом прописаног преклузивног рока за пријаву потраживања, поднето је 38 пријава потраживања о
којима се стечајни управник изјаснио листом признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца, а која листа је
усвојена на испитном рочишту одржаном 24.09.2015. године.
 Укупна призната потраживања стечајних и разлучних поверилаца износе 349.337.469,69 динара, од чега потраживања разлучних
поверилаца износе 61.499.325,32 динара, а потраживања стечајних поверилаца, разврстана по исплатним редовима, износе:
- I исплатни ред .................................................... 4.300.227,79 динара,
- II исплатни ред .............................................................. 22,90 динара,
- III исплатни ред .............................................. 273.840.794,43 динара
- IV исплатни ред .................................................. 9.697.099,25 динара.
У току извештајног периода није било одржаних допунских испитних рочишта, а самим тим ни промена у износу утврђених
потраживања поверилаца по овом основу.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2019.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

0,00 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2019.

 5.

0,00

 4.

0,00

 2. 0,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко рачуна стечајног дужника, обзиром да је рачун стечајног дужника у блокади након
спровођења принудне наплате трошкова парничног поступка по правноснажној и извршној пресуди у предмету Привредног суда у
Београду посл.бр. 46.П.122/2016 од 22.02.2016.г, а по Решењу о извршењу Привредног суда у Београду посл.бр.4 Ии.166/2018 од
10.09.2018.г, спроведеног од стране јавног извршитеља Јелене Поповић у предмету посл.бр.Ии 1362/2018 од 11.09.2018.године.
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0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.10.19.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.12.2019.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Укупно

У овом стечајном поступку ангажовани су:
- Марина Васовић и Зоран Бојковић (у износу од по 35.000,00 динара нето) као и Милан Пређа (у износу од 25.000,00 динара нето) по
уговору о делу на економско-правним пословима, административним пословима и на пословима вођења стечаја у програму ЕРС;
- Адвокат Бранислав Вагић за заступање стечајног дужника пред судовима опште и посебне надлежности, са месечном накнадом у
износу од 50.000,00 динара и
-за пружање књиговодствених услуга: Фриго Врело д.о.о. у бруто износу од 24.000,00 динара.
У току извештајног периода није било плаћања по овом основу.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

12.379.622,95

89.581.658,56

1.302.514,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

103.263.795,51

Лиценце и патенти

0,00

0,00

 8.

31.12.2019.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.
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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

31.12.2019.  Остварене активности у извештајном периоду
У извештајном периоду од стране стечајног управника предузете су следеће активности:
•Oбављане су редовне активности у поступку – израда и достава месечних планова трошкова стечајног поступка, одговори на дописе
физичких и правних лица, коресподенција за ангажованим адвокатом по питању судских спорова који су у току.
•Достављен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за период од 01.06.2019.
до 30.09.2019. године, Привредном суду у Београду сходно члану 27. став 1. тачка 8) Закона о стечају, Одбору поверилаца, као и
Агенцији за лиценцирање стечајних управника.
•Ради поступања по Обавештењу о уступању потраживања, стечајни управник је обавестио привредно друштво „Fortuna Astrum LTD“
д.о.о. Београд, да је ради измене листе признатих и оспорених потраживања, која је усвојена Закључком Привредног суда у Београду,
Посл. бр. 4. Ст. 119/2015 од дана 24.09.2015. године, неопходно доставити додатну документацију.
•У складу са Пресудом Привредног апелационог суда у Београду, Посл. бр. 5. Пж. 6635/18 од 19.09.2019. године, стечајни управник је
упутио Захтев за провођење промене у катастру непокретности – промена имаоца права својине, све у корист ИГМ „Југобанат“ а.д.
Београд у стечају.

31.12.2019.  *
•Дана 15.11.2019. године, стечајни управник  је упутио Позив за достављање понуда за услугу процене вредности целокупне имовине
стечајног дужника ИГМ „ЈУГОБАНАТ“ а.д. Београд, у стечају, која се налази у Банатском Карловцу, над чијом имовином постоје разлучна
права. Крајњи рок за достављање понуда био је 02.12.2019. године, до 15,00 часова.
•Упоступку избора најбољег понуђача за услугу процене вредности целокупне имовине стечајног дужника ИГМ „Југобанат“ а.д. Београд,
у стечају, формирана Комисија за избор најбољег понуђача, са задатком да изврши отварање и преглед свих пристиглих понуда,
односно да изврши проверу испуњености услова конкурисања наведених у Позиву за достављање понуда за наведену услугу.
•Записником са отварања понуда за избор најбољег понуђача, Комисија је констатовала да понуда Привредног друштва ДОО за
финансијске експертизе и издавачку делатност „Fineks“ Београд, садржи елементе наведене у Позиву за достављање понуда и
представља најповољнију понуду.
•У складу са Решењем Привредног суда у Београду, Посл. бр. 4. Ст. 119/2015 од дана 10.12.2019. године, закључен је Уговор о
ангажовању стручног лица, између стечајног дужника, са једне стране и  ДОО за финансијске експертизе и издавачку делатност „Fineks“
Београд, као Консултанта, са друге стране.
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Прилози

20.01.2020.Датум:

Индустрија градјевинског материјала ЈУГОБАНАТ
акционарско друштво Београд (Палилула) - у стечају

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 4. Ст-119/2015

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.10.2019. 31.12.2019.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2019.за период од: 31.12.2019.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Београду

97.500,00

Такса на
првостепену
пресуду у
предмету П-
6303/2016

10.10.2019.

Укупно: 97.500,00

Прелиминарна награда ст. управника

МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР 50.000,00п.н.-10/2019 01.10.2019.

МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР 50.000,00п.н.-11/2019 01.11.2019.

МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР 50.000,00п.н.-12/2019 02.12.2019.

Укупно: 150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР 42.541,12н.т.-10/2019 01.10.2019.

МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР 42.541,12н.т.-11/2019 01.11.2019.

МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР 42.541,12н.т.-12/2019 02.12.2019.

Укупно: 127.623,36

375.123,36Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге

Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине
19.503,48

Решење 4-
30/04839-19

05.11.2019.

Укупно: 19.503,48

Премија осигурања

ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО
28.823,00

3 рата по полиси
број ИМ0004361

08.10.2019.

ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО
28.823,00

4 рата по полиси
број ИМ0004361

08.11.2019.

ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО
28.823,00

5 рата по полиси
број ИМ0004361

05.12.2019.

Укупно: 86.469,00
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Трошкови проф. обезбеђења имовине

ATLAS SECURITY d.o.o. - АТЛАС 236.736,00рн.293/2019 03.10.2019.

ATLAS SECURITY d.o.o. - АТЛАС 244.627,20рн.315/2019 04.11.2019.

ATLAS SECURITY d.o.o. - АТЛАС 236.736,00рн.344/2019 23.12.2019.

Укупно: 718.099,20

Бруто зараде по уговору о делу

Пређа Милан
39.556,96

уод за 10/2019
пм

01.10.2019.

Васовић Марина
55.379,75

уод за 10/2019
вм

01.10.2019.

Бојковић Зоран 63.682,66уод за 10/2019 бз 01.10.2019.

Пређа Милан
39.556,96

уод за 11/2019
пм

01.11.2019.

Васовић Марина
55.379,75

уод за 11/2019
вм

01.11.2019.

Бојковић Зоран 63.682,68уод за 11/2019 бз 01.11.2019.

Пређа Милан
39.556,96

уод за 12/2019
пм

02.12.2019.

Васовић Марина
55.379,75

уод за 12/2019
вм

02.12.2019.

Бојковић Зоран 63.682,68уод за 12/2019 бз 02.12.2019.

Укупно: 475.858,15

Књиговодствене услуге

ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.
24.000,00

Књиг.услуге за
10/2019

01.10.2019.

ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.
24.000,00

Књиг.услуге за
11/2019

01.11.2019.

ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.
24.000,00

Књиг.услуге за
12/2019

02.12.2019.

Укупно: 72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Бранислав Вагић
50.000,00

Адв.услуге за
10/2019

01.10.2019.

Адвокат Бранислав Вагић
50.000,00

Адв.услуге за
11/2019

01.11.2019.

Адвокат Бранислав Вагић
50.000,00

Адв.услуге за
12/2019

02.12.2019.

Укупно: 150.000,00

1.521.929,83Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.897.053,19
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-220245-20

01.10.2019. 0,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2019.за период од: 31.12.2019.

Укупно: 0,00

0,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2019. 0,00
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