
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

9. Ст-155/2017

27.05.2019.

FIA INVEST ДОО, Београд (Чукарица) - у стечају

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Име и презиме стечајног управника: Предраг Шофранац

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Број лиценце: 155-0751

20327561Матични број:

1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700027263-80Текући рачуни стечајног дужника:

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200610642-31

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:01.07.2018. 30.09.2018.

 9.

Остала имовина

0,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

21.625,00Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

21.625,00

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.07.2018.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 9. Ст. 155/2017 од 26.09.2017. године отворен је поступак стечаја над стечајним дужником. истим
Решењем, за стечајног управника је именован Предраг Шофранац, из Београда.
Сходно документацији коју поседује стечајни управник и то:
- РС РГЗ Сектор за катастар непокретности допис бр. 951-1-1/2018-462 од 19.01.2018. године, те
- РС МУП Полицијска управа за Град Београд допис бр. 2261-1274/2018 од 17.01.2018. године,
стечајни дужник нема никакве имовине.
Стечајни дужник нема потраживања, уделе ни акције.
На почетку извештајног периода, стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 21.625,00 динара, и односи се на уплаћен
предујам за вођење стечаја.

1FIA INVEST ДОО, Београд (Чукарица) - у стечају - Извештај за  јул - септембар 2018.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

21.625,00

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

0,00

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

0,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

21.625,00

Укупно

0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

 8.

21.625,00Готовина 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

0,00

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

21.625,00

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

0,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

0,00

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

0,00

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

0,00

0,00

 4.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 1.

 6.

Остала имовина

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене

0,00

 7. 0,00 0,00

 5.

0,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 извештајном периоду није било прилива.
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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

50.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 50.000,000,00

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

0,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 0,000,00

0,00 0,00
4.

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

4.263,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 4.263,000,00

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

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

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

Укупно 0,0054.263,00 0,00 0,00 54.263,00

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

10.570,00 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 10.570,000,00

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

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

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

4.204,00 0,005. Пошта и телефон 0,00 4.204,000,00

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

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

613,00 0,008. Платни промет 0,00 613,000,00

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

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

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

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

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

5.980,00 0,0019. Административне таксе 0,00 5.980,000,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

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

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

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 0,0021.367,00 0,00 0,00 21.367,00

У извештајном периоду није било трошкова ни плаћања.

Коментар

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в
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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

34.526.251,35

9.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.526.251,35

5.

34.526.251,35

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

0,003.

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

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

34.526.251,35

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00

Коментар

Дана 26.04.2018. године одржано је испитно рочиште.
Укупно утврђене обавезе износиле су 34.526.251,35 динара и сврстане су у трећи исплатни ред, и то:
1.Ранко Мимовић- Оспорено 1.202.895,08 динара у III исплатном реду
2.Пореска управа- филијала Чукарица – Признато 34.526.251,35 динара.
3.Нова Љубљанска банка- 230.025.829,75 динара у III исплатном реду – оспорено на рочишту од стране повериоца Banca Intesa AD
Београд.
У досадашњем току поступка нису испитане пријаве потраживања стечајних поверилаца F & K Group, Republika Italija и  Banca Intesa AD
Београд.

1.Потраживање повериоца Banca Intesa AD Београд заснива се између осталог и на потраживању из Уговора о приступу дугу закљученог
између стечајног дужника и овде повериоца Banca Intesa AD Београд којим стечајни дужник преузима дуг из Уговора о кредиту
закљученог између Banca Intesa AD Београд и привредног друштва ФИА Енергу доо Београд.
Стечајни управник је, за потребе обраде ове пријаве потраживања, присупио прибављању документације на основу које би се
потраживање признало/оспорило (Уговор о приступању дугу, аналитичке картице стечајног дужника и сл.) што је било знатно отежано
имајући у виду да је бивши законски заступник стечајног дужника држављанин Републике Италије као и да стечајни управник није
могао да ступи у контакт са бившим пуномоћником стечајног дужника који има пребивалиште у РС. Након прибављања документације а
осврћући се на велику вредност потраживања стечајни управник је ради опреза приступио и прибављању мишљења стручних лица и то:
адвоката и вештака економске струке које су учињене без накнаде односно про боно.
2.Потраживање повериоца F & K Group, Republika Italija поднето је на основу Уговора о признању дуга од 30.01.2015. године  којим
стечајни дужник признаје сва новчана давања која је поверилац у периоду од 2010. до 2014. године вршио уместо дужника, из уговора
о испуњењу као и уговора о позајмици. Финансијска докментација коју је поверилац приложио је веома обимна и то око 300 страница
уговора, споразума, платних налога упућених пословним банкама у Италији и Србији, извода са рачуна и сл.
Као и код претходно образложене пријаве потраживања овде се ради о веома великом новчаном износу те је стечајни управник  у
обавези да прегледа сваки документ у смислу настанка обавезе као и измиривања истих од стране повериоца.

Поред наведеног, тренутно је у току парнични поступак П.бр. 2434/16  између тужиоца –противтуженог F & K Group, Republika Italija и
туженог- противтужиоца Нова Љубљанска банка ДД Љубљана, Словенија.

Наиме, F & K Group, Republika Italija поднео тужбу ради утврђења недозвољености извршења на основу извршне исправе одређеног
Решењем Привредног суда у Београду 5 ИИ бр. 99/15 од дана од 25.02.2015. године, односно закључком извршитеља Александра
Николића из Београда ИИ бр. 7/15 од 06.11.2016. године у предмету извршног повериоца Нова Љубљанска Банка ДД Љубљана
Словенија и стечајног дужника као извршног дужника.

Наведеним закључком је заплењено потраживање у спору које стечајни дужник има према Banca Intesa AD Београд, вредност спора
износи 214.192.535,39 динара.
Тужилац F & K Group, Republika Italija у тужби истиче да је извршење на наведеном потраживању недозвољено из разлога што је
стечајни дужник након закључења Уговора о признању дуга од 31.01.2015. године са тужиоцем закључио и Уговор о цесији дана
28.02.2015. године којим у целости на свог повериоца и оснивача преноси потраживање на тужиоца – оснивача те у тренутку пленидбе
истим није могао располагати.

Дана 24.01.2017. године Нова Љубљанска Банка ДД Љубљана Словенија поднела је противтужбу против F & K Group, Republika Italija као
и против стечајног дужника као туженог другог реда ради утврђивања ништавости Уговора о цесији и Анекса уговора о цесији. У току
поступка тужени – противтужилац је предложио и вештачење основаности и обима потраживања F & K Group, Republika Italija према
стечајном дужнику у периоду који одговара и периоду настанка потраживања наведених у Пријави потраживања F & K Group, Republika
Italija признатих од стране стечајног дужнка Уговором о признању дуга од 30.01.2015. године.
Стечајни управник има намеру да, имајући у виду обим и проблематику пријаве потраживања и напред наведеног спора као и
немогућност ангажовања стручног лица економске струке, узме у обзир налаз вештака ангажованог у предмету П.бр. 2434/16 који је
стечајном управнику достављен уз позив за рочиште за главну расправу за 18.02.2019. године.
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2018.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

21.625,00 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2018.

 5.

0,00

 4.

21.625,00

 2. 0,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

На крају извештајног периода, стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 21.625,00 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2018.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Укупно

 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

0,00

0,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

21.625,00

Лиценце и патенти

0,00

21.625,00

 8.

30.09.2018.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 9. Ст. 155/2017 од 26.09.2017. године отворен је поступак стечаја над стечајним дужником. истим
Решењем, за стечајног управника је именован Предраг Шофранац, из Београда.
Сходно документацији коју поседује стечајни управник и то:
- РС РГЗ Сектор за катастар непокретности допис бр. 951-1-1/2018-462 од 19.01.2018. године, те
- РС МУП Полицијска управа за Град Београд допис бр. 2261-1274/2018 од 17.01.2018. године,
стечајни дужник нема никакве имовине.
Стечајни дужник нема потраживања, уделе ни акције.
На крају извештајног периода, стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 21.625,00 динара, и односи се на уплаћен
предујам за вођење стечаја.
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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

10.07.2018.  Достава документације- Више јавно тужилаштво
Стечајни управник је дана 10.07.2018. године доставио тражену документацију Бишем јавном тужилаштву Београд по Захтеву од
29.06.2018. године

17.08.2018.  Извештај стечајног управника о току стечајног поступка IV Квартал 2017
Дана 17.08.2018. године стечајни управник поднео је Привредном суду у Београду извештај о току стечајног поступка и стању стечајне
масе за период од 01.10.2017. до 31.12.2017. године.

17.08.2018.   Извештај стечајног управника о току стечајног поступка III квартал 2017
Дана 17.08.2018. године стечајни управник поднео је Привредном суду у Београду извештај о току стечајног поступка и стању стечајне
масе за период од 01.07.2017. до 30.09.2017. године.

17.08.2018.  План трошкова за септембар 2017. године
Повереник стечајног управника је дана 17.08.2018. године поднео Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова за септембар
2017. године у износу од 0,00 динара.

17.08.2018.  План трошкова за октобар 2017. године
Повереник стечајног управника је дана 17.08.2018. године поднео Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова за Октобар
2017. године у износу од 66.000,00 динара.

17.08.2018.  План трошкова за новембар 2017. године
Повереник стечајног управника је дана 17.08.2018. године поднео Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова за новембар
2017. године у износу од 65.000,00 динара.

17.08.2018.  План трошкова за децембар 2017. године
Повереник стечајног управника је дана 17.08.2018. године поднео Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова за децембар
2017. године у износу од 64.000,00 динара.

17.08.2018.  План трошкова за јануар 2018. године
Повереник стечајног управника је дана 17.08.2018. године поднео Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова за јануар 2018.
године у износу од 114.000,00 динара.

17.08.2018.  План трошкова за фебруар 2018. године
Повереник стечајног управника је дана 17.08.2018. године поднео Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова за фебруар
2018. године у износу од 69.000,00 динара.

17.08.2018.  План трошкова за март 2018. године
Повереник стечајног управника је дана 17.08.2018. године поднео Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова за март 2018.
године у износу од 64.000,00 динара.

17.08.2018.  План трошкова за април 2018. године
Повереник стечајног управника је дана 17.08.2018. године поднео Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова за април 2018.
године у износу од 67.412,50 динара.

17.08.2018.  План трошкова за мај 2018. године
Повереник стечајног управника је дана 17.08.2018. године поднео Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова за мај 2018.
године у износу од 64.000,00 динара.
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17.08.2018.  План трошкова за јун 2018. године
Повереник стечајног управника је дана 17.08.2018. године поднео Привредном суду у Београду предлог Плана трошкова за мај 2018.
године у износу од 65.000,00 динара.

26.07.2018.  Промена седишта стечајног дужника
Данас 26.07.2018. године у АПР-у извршена је промена седишта стечајног дужника по захтеву стечајног управника ради оалкшаног
пословања у смислу писане коресподенције за странкама у поступку као и трећим лицима.

30.09.2018.  Списак остварених активности
У извештајном периоду вођени су следећи спорови:

1. Стечајни дужник као тужилац против:

- Banca Intesa AD Београд, вредност спора износи 214.192.535,39 динара. Привредни суд у Београду је 2017. године донео Пресуду којом
се одбија тужбени захтев стечајног дужника, те је пуномоћник тужиоца изјавио ванредни правни лек – ревизију. Поступак се тренутно
налази у Врховном касационом суду.

- Раде Вукадиновић, ради  неоснованог обогаћења, вредност спора износи 48.050.000,00 динара. Привредни суд у Крагујевцу је донео
првостепену пресуду којом се делимично усваја тужбени захтев. Пуномоћник тужиоца је изјавио жалбу која је усвојена те је поступак
враћен првостепеном суду на поновно одлучивање.

2. Стечајни дужник као тужени:

1. Спор са Banca Intesa AD Београд посл.бр П 859/2016 од 05.01.2017. године. Пресуда у корист тужиоца којом се усваја тужбени захтев
да тужени исплати тужиоцу износ од 207.028.864,91 дин са ззк до исплате како и парничне трошкове у износу од 1.974.030,00 дин. Дана
08.06.2017. године донета је Пресуда Пж 2117/17Привредног апелационог суда којом се преиначује првостепена пресуда.

Тужилац је изјавио ревизију Врховном касационом суду, број предмета је Прев 261/18.
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Прилози

27.05.2019.Датум:

FIA INVEST ДОО, Београд (Чукарица) - у стечајуНазив стечајног дужника:

Број предмета: 9. Ст-155/2017

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2018. 30.09.2018.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2018.за период од: 30.09.2018.

Укупно: 0,00

Укупни трошкови: 0,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700027263-80
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200610642-31

01.07.2018. 21.625,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2018.за период од: 30.09.2018.

Укупно: 0,00

0,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2018. 21.625,00

9FIA INVEST ДОО, Београд (Чукарица) - у стечају - Извештај за  јул - септембар 2018.



10FIA INVEST ДОО, Београд (Чукарица) - у стечају - Извештај за  јул - септембар 2018.


