
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1.Ст.58/2010

27.10.2014.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ВУК
КАРАЏИЋ ПАРАЋИН, ТОМЕ ЖИВАНОВИЋА 22

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Број лиценце:

07115610Матични број:

1) Текући рачун у стечају, 180-5211210034031-03Текући рачуни стечајног дужника:

2) Комерцијална банка, 205-210860-45

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:01.07.2014. 30.09.2014.

 9.

Остала имовина

28.415.257,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

28.792.547,52Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

93.778,52

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

235.004,00

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.

01.07.2014.

 10.

0,00

48.508,00

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

1а

Коментар

У табели 1.а. приказане су вредности из извештаја стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2014. године до
30.06.2014. године.

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:
1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 93.778,52 динара.
2. Потраживања у износу од 235.004,00 динара.
3. Залихе у износу од 48.508,00 динара.
4. Постројења и опрема у износу од 28.415.257,00 динара.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

70.444.987,06

240.929,00

0,00

0,00

41.652.439,54

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

289.437,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

69.826.767,54

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

41.411.510,54

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

93.778,52

Укупно

235.004,00

Коментар

1.У току извештајног периода није било повећања имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине.

2.У току извештајног периода спроведена је процена вредности имовине коју је извршила Агенција за стечај и економско
књиговодствене услуге "Ћосић", власник Ћосић Миодраг, Ваљево па је по основу извршене процене дошло до промене вредности
имовине што се види у наведеном извештају.

 8.

93.778,52Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

540.915,36

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

235.004,00

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

289.437,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

69.904.071,70

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

69.285.852,18

1в

0,00

540.915,36

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

1.У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

2.У току извештајног периода спроведена је процена вредности имовине коју је извршила Агенција за стечај и економско
књиговодствене услуге "Ћосић", власник Ћосић Миодраг, Ваљево па је по основу извршене процене дошло до промене вредности
имовине што се види у наведеном извештају.
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0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 289.437,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

69.285.852,18

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

69.810.293,18

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

235.004,00

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

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу продаје.

Oглас о продаји стечајног дужника као правног лица, методом јавног надметања , објављен дана 21.09.2014. године у два
високотиражна дневна листа "Политика" и " Данас".

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу, број предмета Ст. 58/2010 од 08.10.2010. године, а у складу са
чланoвима 131, 132, 133, 135. и 136. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) Националним стандардом
број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и
на основу сагласности одбора поверилаца од 05.07.2013. године, стечајни управник стечајног дужника АД за издавачку делатност "ВУК
КАРАЏИЋ" Параћин, Томе Живановића бр. 22у стечају ОГЛАШАВА продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем.

Најважнија имовина у поседу стечајног дужника:
•Пословна зграда за коју није утврђена делатност (Управна зграда), уписана у В лист – 1. део Листа непокретности бр 1863 КО Параћин
град, бр. зграде 7 (Пр+2СП), површине у основи 515 m2, са правним статусом објекта који има одобрење за градњу (за објекат није
издата употребна дозвола), облик својине држалац – мешовита, са обимом удела 1/1,
•Пословна зграда за коју није утврђена делатност (Хала «ПХ-1"), уписана у В лист – 1. део Листа непокретности бр 1863 КО Параћин град,
бр. зграде 8 (Пр), површине у основи 237 m2, са правним статусом објекта који има одобрење за градњу (за објекат није издата
употребна дозвола), облик својине држалац – мешовита, са обимом удела 1/1,
•Део објекта графичке индустрије, уписана у В лист – 1. део Листа непокретности бр 1863 КО Параћин град, бр. зграде 1 (По+Пр) укупне
површине 617,55 m² (39,55 m² + 578 m²) са правним статусом објекта изграђеног пре доношења прописа о изградњи, облик својине –
мешовита са обимом удела 1/1,

Непокретности се налазе у ул. Томе Живановића бр. 22 у Параћину, изграђене су на к.п. 893/1, уписанoj у Листу непокретности 1863 КО
Параћин град, површине 33а 36m2, а на којој стечајни дужник има право коришћења.
Почетна цена : 34.779.563,00 динара,
Депозит: 13.911.825,00 динара

Покретна имовина:
   - Машине за графичку делатност по спецификацији
(Напомена: Списак имовине стечајног дужника, као и статус исте, детаљно је приказан у Продајној документацији
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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

180,50

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

0,00170.180,50

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

170.000,00

0,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника и то по основу:
1. Пасивне камате на средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 180,50 динара.
2. Предујма за покретање стечајног поступка у износу од 170.000,00 динара.

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

0,00 170.000,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 170.000,000,00

218.547,00 0,002. Судски трошкови 0,00 218.547,000,00

135.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 135.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

720.000,00 90.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 90.000,00 810.000,000,00

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 0,001.073.547,00 90.000,00 260.000,00 1.333.547,00

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

2.437,00 1.020,001. Канцеларијски материјал 4.500,00 665,002.792,00

77.917,44 6.180,102. Електрична енергија 30.000,00 84.097,540,00
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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 0,003. Комуналне услуге 0,00 0,000,00

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

3.492,00 623,805. Пошта и телефон 4.500,00 4.115,800,00

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

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

200,00 1.106,008. Платни промет 3.000,00 200,001.106,00

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

1.020.262,00 189.000,0015. Бруто зараде по уговору о делу 204.000,00 1.209.262,000,00

95.000,00 15.000,0016. Књиговодствене услуге 15.000,00 100.000,0010.000,00

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

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

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

30.000,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 20.000,0010.000,00

27.253,69 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 27.253,690,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 23.898,001.256.562,13 261.000,00 212.929,90 1.445.594,03

Стечајни судија је решењима Бр.Ст.58/2010 од 22.07.2014. године, 08.09.2014. и 22.09.2014.године, одобрио план трошкова за јул, август
и септембар месец у укупном износу за извештајни период од 351.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 472.929,90 динара, од тога се 170.000,00 динара односи на трошкове
предујма а остали износ од 302.929,90 динара представља стварно настале трошкове
.
Трошкови стечајног поступка:
1-Трошкови предујма за покретање стечајног поступка
5- Накнада трошкова стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:
1-Трошкови канцеларијског материјала потребног за вођење стечајног поступка
2-Трошкови електричне енергије у седишту стечајног дужника.
5 -Трошкови поште, односе се на трошкове слања пошиљки .
8-Трошкови платног промета по Уговору о отварању и вођењу рачуна.
15-Ангажовање 2 лица по уговору о делу, уз нето месечну надокнаду у висини минималне
зараде према времену проведеном на послу, а на пословима обезбеђења имовине стечајногдужника, административно-техничким
пословима везаним за пријем поште, разврставање поште и вођење административне документације, обраде документације,
класификације  то:
1.Миладиновић Љубиша из Параћина,
2.Аранђеловић Благоје из Параћина.
16-Ангажовање по Уговору о пружању рачуноводствених услуга стечајном дужнику са књиговодственом агенцијом „Катарина“ Параћин,
власника Симић Катарине из Параћина, Ул. Бошка Бухе 5, МБ: 62115475, уз месечну бруто надокнаду у износу од 5.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:
1-Канцеларијски материјал
8 - Платни промет
16-Књиговодствене услуге
24-Остали трошкови стечајне масе

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

62.684.066,00

7.

0,00

0,00

4.861.861,00

0,00

0,00

0,00

49.534.648,00

 5.

49.534.648,00

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

2.329.515,00 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

2.329.515,00

0,00

0,00

Укупно без депозита

5.958.042,00

0,00

5.958.042,00

4.861.861,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

62.684.066,00

Коментар

Потраживања стечајног дужника су једнака потраживањима на почетку извештајног периода.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2014.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

93.778,52 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2014.

 5.

23.898,00

 4.

240.061,02

 2. 170.180,50

 6.

Укупан одлив

Коментар

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на текућем рачуну број 205-210860-45 код Комерцијална банка
а.д.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.14.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2014.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У току извештајног периода није било исплате преко благајне стечајног дужника.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Љубиша Миладиновић1. 0,00

Аранђеловић Благоје2. 0,00

Књиговодствена агенција „Катарина“3. 10.000,00

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић4. 10.000,00

20.000,00Укупно
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1) Ангажовање 2 лица по уговору о делу,уз месечну надокнаду у висини минималне зараде, према времену проведеном на послу, а на
пословима обезбеђења имовине стечајног дужника, административно-техничким пословима везаним за пријем поште, разврставање
поште и вођење административне документације, обраде документације  и то:
1.Миладиновић Љубиша из Параћина,
2. Аранђеловић Благоје из Параћина.

2) Ангажовање по Уговору о пружању рачуноводствених услуга стечајном дужнику са
књиговодственом агенцијом „Катарина“ Параћин, власника Симић Катарине из Параћина, Ул. Бошка Бухе 5.

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

235.004,00

69.285.852,18

289.437,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

70.050.354,20

Лиценце и патенти

0,00

240.061,02

 8.

30.09.2014.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:
1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 240.061,02  динара.

2. Потраживања у износу од 235.004,00 динара
 ( Евидентирано је да од фактурисаних потраживања нису наплаћена следећа:
1.“БИГ“ ПТУР, Крушевац, у износу од 215.000,00 динара,
2. Ракић Боривоје у износу од 20.000,00 динара
Агенција за књиговодствене услуге „Катарина“ која води пословне књиге
стечајног дужника и Љубиша Миладиновић, председник Скупштине поверилаца стечајног дужника, који од отварања стечаја до данас
ради као ангажовано лице на чувању имовине  а обављао је и послове испоруке продате опреме, су нас обавестили да Ракић Боривоје
није преузео ствар коју је купио за цену од 20.000,00 динара јер је наводно одустао од куповине.
Купац опреме “БИГ“ ПТУР, Крушевац купио је више делова опреме, које је сукцесивно плаћао и преузимао тако да је платио све што је
преузео а једна машина чија је купопродајна цена износила 215.000,00 није плаћена нити је испоручена купцу а иста се налази у
пословним просторијама стечајног дужника.)

3. Залихе у износу од 289.437,00 динара.

4. Постројења и опрема у износу од  69.285.852,18 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 судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника
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Списак остварених активности у извештајном периоду

12.08.2014.  Достава позива Одбору поверилаца -метод продаје
Дана 12. 08.2014. године, повереник стечајног управника, упутио позив Одбору поверилаца да размотри одлуку о продаји стечајног
дужника као правног лица за износ испод 50% oд процењене вредности која износи 69.559.126,00 динара како би органи који спроводе
стечајни поступак предузели следеће радње које предстоје ради уновчења имовине стечајног дужника.

21.08.2014.  Седница Одбора поверилаца
Дана 21.08.2014. године одржана је седница Одбора поверилаца ради разматрања одлуке о продаји имовине стечајног дужника.
Након детаљног разматрања Одбор поверилаца је једногласном одлуком одлучио да НЕ прихвати продају наведене имовине испод
50% од њене процењене вредности.

22.08.2014.  Обавештење понуђача за куповину имовине стечајног дужника Агенције "Нова Тара"
Након одржане седнице Одбора поверилаца,   на којој је донета одлука о неприхватању продаје имовине стечајног дужника испод 50%
од процењене вредности имовине, послато је обавештење понуђачу Агенцији "Нова Тара" којим се наведена Агенција обавештава да се
њихова понуда  не прихвата.

21.09.2014.  Оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица
Текст огласа о продаји стечајног дужника као правног лица, методом јавног надметања , објављен дана 21.09.2014. године у два
високотиражна дневна листа "Политика" и " Данас".

21.09.2014.  /
На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу, број предмета Ст. 58/2010 од 08.10.2010. године, а у складу са
чланoвима 131, 132, 133, 135. и 136. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) Националним стандардом
број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и
на основу сагласности одбора поверилаца од 05.07.2013. године, стечајни управник стечајног дужника АД за издавачку делатност "ВУК
КАРАЏИЋ" Параћин, Томе Живановића бр. 22у стечају
ОГЛАШАВА продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

Најважнија имовина у поседу стечајног дужника:
•Пословна зграда за коју није утврђена делатност (Управна зграда), уписана у В лист – 1. део Листа непокретности бр 1863 КО Параћин
град, бр. зграде 7 (Пр+2СП), површине у основи 515 m2, са правним статусом објекта који има одобрење за градњу (за објекат није
издата употребна дозвола), облик својине држалац – мешовита, са обимом удела 1/1,
•Пословна зграда за коју није утврђена делатност (Хала «ПХ-1"), уписана у В лист – 1. део Листа непокретности бр 1863 КО Параћин град,
бр. зграде 8 (Пр), површине у основи 237 m2, са правним статусом објекта који има одобрење за градњу (за објекат није издата
употребна дозвола), облик својине држалац – мешовита, са обимом удела 1/1,
•Део објекта графичке индустрије, уписана у В лист – 1. део Листа непокретности бр 1863 КО Параћин град, бр. зграде 1 (По+Пр) укупне
површине 617,55 m² (39,55 m² + 578 m²) са правним статусом објекта изграђеног пре доношења прописа о изградњи, облик својине –
мешовита са обимом удела 1/1,

21.09.2014.  //
Непокретности се налазе у ул. Томе Живановића бр. 22 у Параћину, изграђене су на к.п. 893/1, уписанoj у Листу непокретности 1863 КО
Параћин град, површине 33а 36m2, а на којој стечајни дужник има право коришћења.
Почетна цена : 34.779.563,00 динара,
Депозит: 13.911.825,00 динара

Покретна имовина:
   - Машине за графичку делатност по спецификацији
(Напомена: Списак имовине стечајног дужника, као и статус исте, детаљно је приказан у Продајној документацији

24.09.2014.  Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје правног лица и процени целисходности
На основу Решења стечајног судије Ст. бр. 58/2010 од 08.10.2010. године и у складу са одредбама члана 133. став 1. и став 3. Закона о
стечају («Службени гласник РС» број 104/2009) стечајни управник има намеру да изврши продају стечајног дужника као правног лица,
што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају.
Како је стечајни управник дужан да наслову достави Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје то вам стечајни управник
доставља ово Обавештење испуњавајући своју обавезу, водећи рачуна о роковима предвиђеним чланом 133. став 1. и став 2. Закона о
стечају
Обавештење о продаји достављено :
1.Стечајном судији
2.Одбору поверилаца: Љубинки Николић, председнику,
3. Повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје:  «Alpha Bank Srbija» А.Д. Београд
4.Лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје:
- РС Општинска управа Параћин, Саши Пауновићу, председнику Општине Параћин
- AG MAXI – Бранка Крсмановића 14, Параћин
- Агенција “Тара”, Томе Живановића 16, Параћин.
- “ЈМБ СТИЛ” Д.О.О, Стубица бб, Параћин
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Прилози

27.10.2014.Датум:

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ВУК
КАРАЏИЋ ПАРАЋИН, ТОМЕ ЖИВАНОВИЋА 22

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 1.Ст.58/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2014. 30.09.2014.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2014.за период од: 30.09.2014.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја
170.000,00

POVRACAJ_PREDU
JMA-1402240

10.09.2014.

Укупно: 170.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00Т-07/14 01.07.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00Т-08/14 01.08.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00Т-09/14 01.09.2014.

Укупно: 90.000,00

260.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Фотокопирница "Центар" 355,00186/14 03.07.2014.

Фотокопирница "Центар" 665,00231/14 02.09.2014.

Укупно: 1.020,00

Електрична енергија

ЕПС Снабдевање 6.180,1033692123 01.07.2014.

Укупно: 6.180,10

Пошта и телефон

ПТТ
184,00

АА038863-
64/180814

18.08.2014.

ПТТ 46,4011333/290814 29.08.2014.

ПТТ
115,00

АА038865/120914
12.09.2014.

ПТТ 278,4011335-40/230914 23.09.2014.

Укупно: 623,80

Платни промет

Текући рачун у стечају

90,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.08.2014.
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Платни промет

Комерцијална банка

12,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

21.08.2014.

Комерцијална банка

24,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

24.09.2014.

Текући рачун у стечају

200,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.07.2014.

Текући рачун у стечају

40,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.07.2014.

Текући рачун у стечају

740,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

21.08.2014.

Укупно: 1.106,00

Бруто зараде по уговору о делу

Миладиновић Љубиша 31.500,00Уг-07/14 МЉ 01.07.2014.

Аранђеловић Благоје 31.500,00Уг-07/14 АБ 01.07.2014.

Миладиновић Љубиша 31.500,00Уг-08/14 МЉ 01.08.2014.

Миладиновић Љубиша 31.500,00Уг-09/14 МЉ 01.09.2014.

Аранђеловић Благоје 31.500,00Уг-08/14 АБ 01.08.2014.

Аранђеловић Благоје 31.500,00Уг-09/14 АБ 01.09.2014.

Укупно: 189.000,00

Књиговодствене услуге

Агенција "Катарина" 5.000,00Уг-07/14 АК 01.07.2014.

Агенција "Катарина" 5.000,00Уг-08/14 АК 01.08.2014.

Агенција "Катарина" 5.000,00Уг-09/14 АК 01.09.2014.

Укупно: 15.000,00

212.929,90Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 472.929,90
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Текући рачун у стечају, 180-5211210034031-03
Комерцијална банка, 205-210860-45

01.07.2014. 93.778,52Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2014.за период од: 30.09.2014.

Камате и други финансијски приходи

Текући рачун у стечају 116,9231.07.2014.

Текући рачун у стечају 63,5821.08.2014.

Укупно: 180,50

Предујам за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја 170.000,0010.09.2014.

Укупно: 170.000,00

170.180,50Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2014.за период од: 30.09.2014.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Фотокопирница "Центар" 330,0010.07.2014.

Фотокопирница "Центар" 71,0010.07.2014.

Фотокопирница "Центар" 1.661,0010.07.2014.

Фотокопирница "Центар" 375,0010.07.2014.

Фотокопирница "Центар" 355,0010.07.2014.

Укупно: 2.792,00

Платни промет

Текући рачун у стечају 90,0018.08.2014.

Комерцијална банка 12,0021.08.2014.

Комерцијална банка 24,0024.09.2014.

Текући рачун у стечају 200,0031.07.2014.

Текући рачун у стечају 40,0010.07.2014.

Текући рачун у стечају 740,0021.08.2014.

Укупно: 1.106,00

Књиговодствене услуге

Агенција "Катарина" 8.000,0024.09.2014.

Агенција "Катарина" 2.000,0024.09.2014.

Укупно: 10.000,00

Остали трошкови стечајне масе

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 3.000,0024.09.2014.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 3.000,0024.09.2014.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 3.000,0024.09.2014.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 1.000,0024.09.2014.

Укупно: 10.000,00

23.898,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2014. 240.061,02
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