
Број предмета:

Назив стечајног дужника:

4. Ст. 1/2018

Предузеће за производњу, трговину и услуге ТИЛ од
Плојовић Сефо и други, Лукаре - у стечају

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Број лиценце: 155-0072

06259502Матични број:

Датум отварања стечајног поступка:

Закон по ком се води стечајни поступак:

Статус поступка:

16.05.2018.

Закон о стечају 2017

Стечајни дужник

Датум израде извештаја: 26.10.2020.

1) Банка Поштанска штедионица, 200-2238390102003-45Текући рачуни стечајног дужника:

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: до:01.07.2020. 30.09.2020. године

 7.

Остала имовина

38.049.448,69

 4.

Готовина и готовински еквиваленти

38.529.443,69Укупно без депозита

0,00

 3.

Имовина

 2.

32.945,00

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 5.

Потраживања стечајног дужника и дати аванси

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

Непокретности

 1.

На дан

0,00

 Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

0,00

 6.

01.07.2020.

 10.

0,00

0,00

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

 8. Опрема

 9. Биолошка средства

447.050,00

0,00

1а

Коментар

Приказује стање на крају претходног извештајног периода.

1Предузеће за производњу, трговину и услуге ТИЛ од Плојовић Сефо и други, Лукаре - у стечају - Извештај за  јул - септембар 2020.



 6.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 5.

38.529.443,69

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 4.

Остала имовина

1б

0,00

Коригована вредност
имовине

Непокретности

0,00

 9.

0,00

0,00

38.049.448,69

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 3.

0,00

 1.

Потраживања стечајног дужника и дати аванси

0,00

 2.

Готовина и готовински еквиваленти 32.945,00

Укупно

0,00

 7.

 8.

Опрема

Биолошка средства

0,00

0,00

447.050,00

0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

 9.

32.945,00Готовина и готовински еквиваленти

 6.

Потраживања стечајног дужника и дати аванси

 4. Удели или акције код других лица

0,00

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и
корекције вредности имовине

0,00

 1.

 5.

Непокретности

0,00

0,00

Лиценце и патенти 0,00

0,00

Имовина

 2.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

38.529.443,69

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

38.049.448,69

1в

0,00

0,00

 3.

0,00

0,00

Укупно

 7.

 8.

Опрема

Биолошка средства

0,00

0,00

447.050,00

0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.
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0,000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

38.049.448,69

Укупно

1г

 1.

2.

0,00

38.496.498,69

0,00

Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

0,00

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања стечајног дужника и дати аванси

0,00

0,00

3.

Непокретности 5.

Остала имовина

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од

остварене продајне цене или
наплате потраживања

0,00

 8. 0,00 0,00

 4.

0,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

Коригована
вредност
имовине

 6.

 7.

Опрема

Биолошка средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

447.050,00

0,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на имовини.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Непокретности

0,00

Уплата депозита за продају имовине и/или закуп

Лиценце и патенти

 3.

 1.

0,00

Потраживања (настала у извештајном периоду)

0,00

Предујам за покретање стечаја

Залихе 0,00

 7.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

0,00

0,00

 6.

Наплата потраживања стечајног дужника и враћени
аванси

0,00

 4.

0,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 5.

0,00

Остала имовина

 12.

 13.

0,00

 10.

 11.

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

 8.

9.

Опрема

Биолошка средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

У овом 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

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

Плаћени
трошкови  у
извештајном

периоду

Одобрени
трошкови по

закључку
стечајног судије
у извештајном

периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

34.565,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 34.565,000,00

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

0,00 0,00
3.

Прелиминарна награда стечајног
управника 0,00 0,000,00

0,00 0,00
4.

Награда стечајног управника по основу
намирења разлучног/заложног повериоца 0,00 0,000,00

0,00 0,00
5.

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

0,00 0,006. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 0,000,00

0,00 0,00
7.

Накнада трошкова чланова одбора
поверилаца 0,00 0,000,00

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

Укупно 0,0034.565,00 0,000,00 34.565,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива
Плаћене обавезе

у извештајном
периоду

Одобрене
обавезе по
закључку

стечајног судије
у извештајном

периоду

Стварно настале
обавезе у

извештајном
периоду

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

9.399,44 0,002. Електрична енергија 0,00 9.399,440,00

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

34.600,00 0,004. Гориво и мазиво 0,00 34.600,000,00

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

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

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

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

25.560,00 0,009. Премија осигурања 0,00 25.560,000,00

0,00 0,0010. Трошкови проф. обезбеђења имовине 0,00 0,000,00

138.000,00 0,0011. Вештачења и процене 0,00 138.000,000,00

0,00 0,0012. Дневнице и путни трошкови 0,00 0,000,00

0,00 0,0013. Бруто зараде по уговору o раду 0,00 0,000,00

971.757,28 160.377,3914. Бруто зараде по уговору о делу 165.240,00 1.132.134,670,00

0,00 0,0015. Књиговодствене услуге 0,00 0,000,00

0,00 0,0016. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 0,000,00

129.745,47 131.169,9417. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 131.169,94 260.915,410,00

3.500,00 0,0018. Административне таксе 0,00 3.500,000,00

0,00 0,0019. ПДВ 0,00 0,000,00

0,00 0,0020. Камате и други финансијски расходи 0,00 0,000,00

0,00 0,0021. Трошкови оглашавања 0,00 0,000,00

0,00 0,0022. Закупнина 0,00 0,000,00

0,00 0,0023. Остало 0,00 0,000,00

30.000,00 0,0024. Тарифа АЛСУ 0,00 30.000,000,00

- Повраћај депозита за продају, закуп 0,00

Укупно 0,001.342.562,19 296.409,94291.547,33 1.634.109,52

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ
1.Бруто зарада по уговору о делу--160.377,39 дин.и то 104.430,45 дин.накнада по уговору о делу у месечном бруто износу од 34.591,20
дин.за нето од по 22.000,00 дин.за ангажовану радницу Љиљану Милић,дипл.економ.на пословима рачунов.и администрације од
01.07.2018 г.до закључења стечајног поступка.Почев од децембра ангажован је Сефо Плојовића уговором о делу и то почев од
01.12.2019 године до продаје имовине, на пословима обилазака и одржавања имовине у селу Лукари за нето износ од 12.000,00 динара

Коментар
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива
Плаћене обавезе

у извештајном
периоду

Одобрене
обавезе по
закључку

стечајног судије
у извештајном

периоду

Стварно настале
обавезе у

извештајном
периоду

што је бруто износ од 18.867,93 дин.
2.порез на имовину-131.169,94 дин.за 2020 годину.

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника2в

0,00

0,00

2.

0,00

0,00

4.

Преостали износ
утврђених

потраживања на
крају извештајног

периода

Власници капитала

709.235,00

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

23.788.905,39

7.

18.376.794,65

1.023.601,00

314.366,00

5.097.744,744.388.509,74

Повећање износа
утврђених

потраживања у
извештајном

периоду

0,00

0,00

Утврђена
потраживања на

почетку
извештајног

периода

0,003. II исплатни ред

Исплаћена
потраживања у

извештајном
периоду

0,00

0,00

0,00

Укупно

314.366,000,00

18.376.794,65

Редослед намирења

Разлучни повериоци

22.765.304,39

0,000,00 0,006. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци5. 0,00

Умањења
због

компензације

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

ПЛОЈОВИЋ СЕФО-пријава број 6
     Пресудом Привредног суда из Краљева број П.140/2019 од 18.02.2020 године утврђено је као основано потраживање бившег
директора и власника стечајног дужника Сефа Плојовића на име минималне зараде за последње три године са каматом које му је
оспорено закључком од 04.10.2018 године.
  Потраживање Сефа Плојовића је оспорено у првом исплатном реду у укупном износу од 314.366,00 динара од чега 281.571,00 дин.на
име главног дуга а 32.795,00 дин.на име камате а у трећем исплатном реду у укупном износу од 709.235,00 динара од чега 518.989,00
дин.на име главног дуга а 190.246,00 дин.на име камате а што свеукупно чини износ од 1.023.601,00 динара.Како је пресудом
П.140/2019 од 18.02.2020 године потраживање признато у целини то се оно разврстава у неведене исплатне редове.
  Пресудом П.140/2019 стечајни дужник је обавезан да туженом исплати 55.750,00 дин.на име трошкова овог парничног поступка.
  Након добијања пресуде стечајни управник је Одбору поверилаца поднео захтев за давање сагласности да се на исту не улаже
жалба.Како се ни један члан Одбора није изјаснио против таквог предлога пресуда је постала правоснажна.
По основу тога донет је следећи закључак:
УТВРЂУЈЕ СЕ ОСНОВАНИМ У ЦЕЛИНИ потраживање повериоца ПЛОЈОВИЋ СЕФО ,36300 Нови Пазар, Косанчићева бр.10,по пријави
потраживања бр.6, по  основу минималне зараде за последње три године у износу главног дуга од 800.560,00 дин. увећаног за затезну
камату у износу од 223.041,00 дин.,што чини свеукупно признато  потраживање у износу од  1.023.601,00 дин.од чега износ од
314.366,00 динара у првом исплатном реду а износ од 709.235,00 динара у трећем  исплатном реду.

Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)

Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) 30.09.2020.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

32.945,00 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2020.

 5.

0,00

 4.

32.945,00

 2. 0,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

Приказује промене на текућем рачуну у извештајном периоду.
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0,00

Орочена средства

 1. Износ на почетку извештајног периода

0,00 2.

3б

Износ на крају извештајног периода

Коментар

Нема орочених средстава.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.20.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2020.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3в

Коментар

Ни у овом извештајном периоду није било промета кроз благајну.

Списак ангажованих правних и физичких лица4

Име и презиме

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Стварно
настале

обавезе у
извештајном

периоду

Плаћене
обавезе у

извештајном
периоду

Неизмирене
обавезе на

крају
извештајног

периода

Милић Љиљана1. 839.109,70 103.773,60 0,00 942.883,30

Плојовић Сефо2. 132.647,58 56.603,79 0,00 189.251,37

Укупно 971.757,28 160.377,39 0,00 1.132.134,67

У овом извештајном периоду ангажованим лицима по основу  уговора о делу није било исплате.
По уговору о делу у месечном бруто износу од 34.591,20 дин.за нето од по 22.000,00 дин.за ангажовану радницу Љиљану
Милић,дипл.економ.на пословима рачунов.и администрације од 01.07.2018 г.до закључења стечајног поступка.Почев од децембра
ангажован је Сефо Плојовића уговором о делу и то почев од 01.12.2019 године до продаје имовине, на пословима обилазака и
одржавања имовине у селу Лукари за нето износ од 12.000,00 динара што је бруто износ од 18.867,93 дин.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

Потраживања стечајног дужника и дати аванси

Имовина

 2. Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

38.049.448,69

0,00

 5.

5

 1.

38.529.443,69

Лиценце и патенти

0,00

32.945,00

 8.

30.09.2020.

0,00 6.

Укупно без депозита

0,00

 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Непокретности

Опрема

Биолошка средства

447.050,00

0,00

Коментар

Приказује стање имовине и новчаних средстава на крају овог извештајног периода.
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СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*  извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног
периода
* извештај правног заступника о споровима
* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и
последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Стечајном судији
3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У
ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
Одбор поверилаца је донео одлуку да се ради процене имовине и стечајног дужника као правног лица прихвати понуда Агенције
Олимпија из Ужица.Верификација процене од стране Одбора поверилаца је у току али је одлуком 3 члана одбора поверилаца стављена
примедба на висину и начин процене.Очекује се изјашњење проценитеља ради изјашњења стечајног управника и доношење одлуке
стечајног судије.

II Активности на уновчењу имовине
Стечајни управник је Одбору поверилаца и разлучним повериоцима 24.02.2020 г.доствио елеборат о процени Агенције ОЛИМПИЈА из
Ужица.
Резиме процене:
Укупна процењена ликвидациона вредност имовине износи 28.733.4425170 динара, односно у девизном еквиваленту ЕУР 244.350,07.
Средњи курс НБС на дан процене 09.09.2019. године износи: 1ЕУР = 117,5913 динара.
Процењена вредност стечајног дужника  Предузећа за производњу, трговину и услуге ТИЛ од Плојовић Сефо  и други, Лукаре - у стечају,
као правног лица, применом методе ДНТ износи  7.750.301,00 динара.
Сходно одредбама Националног стандарда број 5 стечајни управник елаборате о проценама доставља суду и разлучним и заложним
повериоцима у писаном облику а члановима Одбора поверилаца електронским путем.
ПредставникГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА Самир Дражанин доставио је приговор следеће садржине:
Поштовани примили смо електронским путем процену вредности Предузећа за производњу,трговину и услуге ТИЛ О.Д Плојовић Сефо и
други,Лукаре у стечају
С тим у вези сматрамо да је вештак економске струке процењујући ликвидациону вредност објекта и катастарске парцеле 1962/2 КО
Лукарско Гошево у површини од 1246м сувише ниско проценио вредност наведене парцеле на износ од 10902,50 еура,што не одговара
тржишним ценама за наведени потес земљишта.
Сматрамо да је целисходно да узмете у обзир наведену примедбу у да наведену процену везано за објекат и катастарску парцелу обави
вештак грађевинске струке, специјалност – процена вредности некретнина.
У одговору сам га замолио да приговор у писменој форми достави стечајном судији ради доношења одлуке по том приговору уз
напомену да процену по закону може вршити само овлашћени проценитељ.Достављен је истоветан приговор од још 2 члана.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)
Како није отпочео процес уновчења имовине није било услова ни за намирење поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности,  излучење имовине, отпис
Одбор поверилаца је донео одлуку да се ради процене имовине и стечајног дужника као правног лица прихвати понуда Агенције
Олимпија из Ужица.Верификација процене од стране Одбора поверилаца је у току али су 3 члана ставила приговор на њену висину и
начин процене.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника
Није било насталих трошкова.

VI Остале активности
Верификација процене од стране Одбора поверилаца је у току и након усвајања ће опочети процес продаје.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период
Верификација процене од стране Одбора поверилаца је у току и након усвајања ће опочети процес продаје.
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Прилози

26.10.2020.Датум:

Предузеће за производњу, трговину и услуге ТИЛ од
Плојовић Сефо и други, Лукаре - у стечају

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 4. Ст. 1/2018

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2020. 30.09.2020.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2020.за период од: 30.09.2020.

Обавезе стечајне масе

Бруто зараде по уговору о делу

Милић Љиљана 34.591,20УГД 01-07/2020 31.07.2020.

Плојовић Сефо 18.867,93УГД 02-07/2020 31.07.2020.

Милић Љиљана 34.591,20УГД 01-08/2020 31.08.2020.

Плојовић Сефо 18.867,93УГД 02-08/2020 31.08.2020.

Милић Љиљана 34.591,20УГД 01-09/2020 30.09.2020.

Плојовић Сефо 18.867,93УГД 02-09/2020 30.09.2020.

Укупно: 160.377,39

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА -ТУТИН 131.169,94е-208/102864 10.08.2020.

Укупно: 131.169,94

291.547,33Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 291.547,33
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Поштанска штедионица, 200-2238390102003-45

01.07.2020. 32.945,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2020.за период од: 30.09.2020.

Укупно: 0,00

0,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2020. 32.945,00
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