
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива;
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:

Ст. 30/09

17.08.2016.

Д.П. "ПУСТА РЕКА" ПОЉОПРИВРЕДНО-
ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ У СТЕЧАЈУ

01.04.2016. 30.06.2016.

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

1

 3.

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

0,00

 1.

Некретнине, постројења и опрема

Имовина

370,34

0,00

Залихе

190.262,50

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

210.000,00

Друга финансијска средства (удели и акције)

80.104.040,17

Потраживања

79.703.407,33

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.04.2016.

Коментар

Почетни стечајни биланс пренет је из претходног извештајног периода.
Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Поштанске штедионице а.д. Београд, износи 370,34 динара.
Позиција 3. - Потраживања:
Потраживања стечајног дужника из претходног периода износе 210.000,00 динара.

Позиција 5. - Друга финансијска средства (удели и акције):
100% удела у "Сервис" доо Бојник износи 190.262,50 динара.

Позиција 6. - Некретнине, постројења и опрема:
Процењена вредност некретнина, постројења и опреме стечајног дужника износи 79.703.407,33 динара.
Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 30.06.2016. године, износи 80.104.040.17 динара.
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Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370,34

210.000,00

0,00

190.262,50

79.703.407,33

Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Износ повећања по
процењеној вредности

Готовина и готовински еквиваленти

Потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Некретнине, постројења и опрема

Имовина

 3.

 4.

 5.

 1.

 2.

0,00 80.104.040,17

1б

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

Коментар

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370,34

210.000,00

0,00

190.262,50

79.703.407,33

0,00 80.104.040,17

Имовина
Износ смањења по

процењеној вредности

Готовина и готовински еквиваленти

Потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Некретнине, постројења и опрема

Укупно

1в

Коментар

У извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права.

Коригована
вредност
имовине

Укупно

Умањење вредности имовине због продаје

Имовина

Друга финансијска средства (удели и акције)

Смањење

0,00

 1.

 2.

0,000,00

0,00

Остварена
продајна цена или

наплаћено
потраживање

0,00 3.

 4.

0,00Залихе

Повећање

Потраживања

0,00

0,00

79.703.407,33Некретнине, постројења и опрема

0,00

190.262,50

0,00

210.000,00

0,00

0,00

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене

продајне цене

80.103.669,83

0,00

0,00

0,00

1г

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.
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0,00

0,00 0,00

Камате и други финансијски приходи

Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)

Наплата потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Списак готовинских прилива и одлива

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

0,00

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Остварени приливи
за извештајни

период

Списак готовинских прилива

Некретнине, постројења и опрема

Закуп (у извештајном периоду)

Потраживања (у извештајном периоду)

 6.

 7.

 8.

0,00

Врста прилива

Разлика остварених
прихода и прилива

0,00

0,00

0,00

0,00

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

2а

2

Коментар

У извештајном периоду није било прилива средстава на рачун стечајног дужника.

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

450.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 450.000,000,00

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

600.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 600.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

1.429.500,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 1.429.500,000,00

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 0,002.479.500,00 0,00 0,00 2.479.500,00

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

18.581,00 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 18.581,000,00

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

293.660,28 0,003. Комуналне услуге 0,00 293.660,280,00

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

14.069,00 127,005. Пошта и телефон 0,00 14.196,000,00

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

0,00 0,009. Премија осигурања 0,00 0,000,00
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

354.000,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 354.000,000,00

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

937.574,00 0,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 937.574,000,00

368.000,00 0,0016. Књиговодствене услуге 0,00 368.000,000,00

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

310.820,00 0,0019. Административне таксе 0,00 310.820,000,00

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

19.500,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 19.500,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 0,002.316.204,28 0,00 127,00 2.316.331,28

Стечајни судија Привредног суда у Лесковцу доставио је налог у коме образлаже да од јануара 2016. године неће одобравати трошкове
стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

Коментар

 4.

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

0,00

0,00

0,00

27.137,88

0,00

Разлучни повериоци

0,00

Врста одлива

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

2в

27.137,88

Признате
обавезе на

почетку
извештајног

периода

 1.

IV исплатни ред

 5.

124.312.137,49

4.617.404,20

 3.

II исплатни ред

0,000,00Обрачуната награда стечајног управника 0,00 0,00

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Исплаћена
награда

стечајног
управника

III исплатни ред

124.312.137,49

 2.

0,00

4.617.404,20

128.956.679,57128.956.679,57 0,00

 6.

Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Потраживања поверилаца утрвђена су на испитном рочишту одржаном дана  16.04.2010. године, у укупном износу од 128.956.679,57
динара, и то:
II исплатни ред у износу од  4.617.404,20 динара,
III исплатни ред у износу од  27.137,88 динара и
IV исплатни ред у износу од  124.312.137,49 динара.

Сходно одлуци Уставног суда Републике Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012. год. којом је утврђено да одредба члана 3 став 1 Закона о
висини стопе затезне камате („Службени лист СРЈ“, бр. 9/01) у делу који гласи „применом конформне методе“ није у сагласности са
Уставом, извршиће се нови обрачун потраживања стечајних поверилаца, односно формираће се нова листа утврђених потраживања,
која ће, по окончању поменутог поступка, бити достављена суду.

Коментар
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2016.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

370,34 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2016.

 5.

0,00

 4.

370,34

 2. 0,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

Стање на текућем рачуну код Поште A.D.  Београд на дан 30.06.2016. године износи 370,34  динара.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.16.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2016.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

Стање благајне је 0,00 динара.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

"СИНГ" Лесковац агенција за књиг.услуге1. 0,00

0,00Укупно

У извештајном периоду није било исплата.

Коментар

6.

 5. 190.262,50

370,34

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

На дан

Укупно без депозита

0,00

Имовина

Некретнине, постројења и опрема

 4.

Депозит (продаја имовине, закуп)

 1.

Залихе

Стечајни биланс на крају периода

79.703.407,33

5

0,00

30.06.2016.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

210.000,00

80.104.040,17

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Поштанске штедионице, износи 370,34 динара.

Позиција 3. - Потраживања:
Потраживања стечајног дужника из претходног периода износе 210.000,00 динара.

Позиција 5. - Друга финансијска средства (удели и акције):
100% удела у "Сервис" доо Бојник износи 190.262,50 динара.

Позиција 6. - Некретнине, постројења и опрема:
Процењена вредност некретнина  стечајног дужника износи 79.703.407,33 динара.
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Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.06.2016. године, износи 80.104.040,17 динара.

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 већу
4 Стечајном судији
5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

11.04.2016.  Допуна уверења бр.952-3/2014-1699 од 09.12.2014. године
Дана 05.04.2016. године РГЗ Служба за катастар непокретности Прокупље издала је допуну уверења бр.952-3/2014-1699 од 09.12.2014.
године. Допуном је утврђено да за КО Злата и КО Бублица први пут је формиран катастар земљишта као званична евиденција о
земљишту 1964. године, с тим да је геодетски премер био 1961. године а излагање о података премера 1963. године.Стечајни управник
допуну уверења примио 11.04.2016. године.

15.04.2016.  Решење Привредног апелационог суда Београд Р4 Ст 3050/15 од 17.03.2016. године
Дана 7.03.2016. године Привредни апелациони суд Београд донео је Решење Р4 Ст 3050/15, којим се усваја захтев Драгана Видојевића
из Бојника  и утврђује да му је у поступку стечаја над стечајном дужником повређено право на суђење у разумном року.Утврђује се
право на примерену наканаду због повреде права на  суђење у разумном року у износу од 10.000,00 динара и право на трошкове у
износу од 6.780,00 динара. Стечајни управник решење примио дана 15.04.2016. године.

15.04.2016.  Решење Привредног апелационог суда Београд Р4 Ст 3052/15 од 02.03.2016. године
Дана 02.03.2016. године Привредни апелациони суд Београд донео је Решење Р4 Ст 3052/15, којим се усваја захтев Стеве Пујића из
Придворице  и утврђује да му је у поступку стечаја над стечајном дужником повређено право на суђење у разумном року.Утврђује се
право на примерену наканаду због повреде права на  суђење у разумном року у износу од 10.000,00 динара и право на трошкове у
износу од 6.780,00 динара. Стечајни управник решење примио дана 15.04.2016. године.

20.04.2016.  Решење Привредног апелационог суда Београд Р4 Ст 3322/15 од 30.03.2016. године
Дана 30.03.2016. године Привредни апелациони суд Београд донео је Решење Р4 Ст 3322/15, којим се усваја захтев Марковић Станоја
из села Ђаце  и утврђује да му је у поступку стечаја над стечајном дужником повређено право на суђење у разумном року.Утврђује се
право на примерену наканаду због повреде права на  суђење у разумном року у износу од 20.000,00 динара и право на трошкове у
износу од 6.780,00 динара. Стечајни управник решење примио дана 20.04.2016. године.

06.05.2016.  Достављање извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2015. године
Стечајни управник доставио је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2015. године Привредном
суду у Лесковцу, председнику Одбора поверилаца и АЛСУ.

06.05.2016.  Достављање извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2015.
Стечајни управник доставио је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2015. године
Привредном суду у Лесковцу, председнику Одбора поверилаца и АЛСУ.

06.05.2016.  Достављање извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2015.
Стечајни управник доставио је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2015. године
Привредном суду у Лесковцу, председнику Одбора поверилаца и АЛСУ.

12.05.2016.  Решење Привредног апелационог суда Београд Р4 Ст 2857/15 од 14.04.2016. године
Дана 14.04.2016. године Привредни апелациони суд Београд донео је Решење Р4 Ст 2857/15, којим се усваја захтев Ристић Драгана из
Лапотинца  и утврђује да му је у поступку стечаја над стечајном дужником повређено право на суђење у разумном року.Утврђује се
право на примерену наканаду због повреде права на  суђење у разумном року у износу од 20.000,00 динара и право на трошкове у
износу од 6.780,00 динара. Стечајни управник решење примио дана 12.05.2016. године.
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12.05.2016.  Решење Привредног апелационог суда Београд Р4 Ст 3038/15 од 07.04.2016. године
Дана 07.04.2016. године Привредни апелациони суд Београд донео је Решење Р4 Ст 3038/15, којим се усваја захтев Петровић
Станимира из Драговца  и утврђује да му је у поступку стечаја над стечајном дужником повређено право на суђење у разумном
року.Утврђује се право на примерену наканаду због повреде права на  суђење у разумном року у износу од 10.000,00 динара и право на
трошкове у износу од 6.780,00 динара. Стечајни управник решење примио дана 12.05.2016. године.

14.06.2016.  Достављање извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2016.
Стечајни управник доставио је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2016. године
Привредном суду у Лесковцу, председнику Одбора поверилаца и АЛСУ.

16.06.2016.  Решење Привредног апелационог суда Београд Р4 Ст 3046/15 од 12.05.2016. године
Дана 12.05.2016. године Привредни апелациони суд Београд донео је Решење Р4 Ст 3046/15, којим се усваја захтев Владана
Стојановића из Лапотинца  и утврђује да му је у поступку стечаја над стечајном дужником повређено право на суђење у разумном
року.Утврђује се право на примерену наканаду због повреде права на  суђење у разумном року у износу од 10.000,00 динара и право на
трошкове у износу од 6.780,00 динара. Стечајни управник решење примио дана 16.06.2016. године.

24.06.2016.  Решење Привредног апелационог суда Београд Р4 Ст 4091/15 од 02.06.2016. године
Дана 02.06.2016. године Привредни апелациони суд Београд донео је Решење Р4 Ст 4091/15, којим се усваја захтев Маловић Драгице из
Савинца  и утврђује да му је у поступку стечаја над стечајном дужником повређено право на суђење у разумном року.Утврђује се право
на примерену наканаду због повреде права на  суђење у разумном року у износу од 20.000,00 динара и право на трошкове у износу од
6.780,00 динара. Стечајни управник решење примио дана 24.06.2016. године.

28.06.2016.  Решење Привредног апелационог суда Београд Р4 Ст 257/16 од 19.05.2016. године
Дана 19.05.2016. године Привредни апелациони суд Београд донео је Решење Р4 Ст 257/16, којим се усваја захтев Маринковић
Драгомира из Бојника  и утврђује да му је у поступку стечаја над стечајном дужником повређено право на суђење у разумном
року.Утврђује се право на примерену наканаду због повреде права на  суђење у разумном року у износу од 20.000,00 динара и право на
трошкове у износу од 6.780,00 динара. Стечајни управник решење примио дана 28.06.2016. године.
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Прилози

17.08.2016.Датум:

Д.П. "ПУСТА РЕКА" ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ
КОМБИНАТ У СТЕЧАЈУ

Назив стечајног дужника:

Број предмета: Ст. 30/09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2016. 30.06.2016.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон

ПТТ Србија 46,00617 26.05.2016.

ПТТ Србија 81,006977 14.06.2016.

Укупно: 127,00

127,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 127,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
УББ банка АД Београд Филијала Лесковац, 290-15531-13
Поштанска штедионица, 200-2402890101026-68
Поштанска штедионица, 200-2402890102026-75

01.04.2016. 370,34Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Укупно: 0,00

0,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2016. 370,34
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