
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1.Ст.58/2010

20.07.2015.

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) Комерцијална банка, 205-210860-45Текући 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:01.04.2015. 30.06.2015.

 9.

Остала имовина

69.448.152,18

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

70.229.406,90Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

219.313,72

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.

01.04.2015.

 10.

0,00

326.937,00

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

1а

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Komercijalne banke" a.d., Beograd, износи 219.313,72 динара.

5. Потраживања стечајног дужника износе 235.004,00 динара.

6. Залихе стечајног дужника износе 326.937,00 динара.

9. Постројења и опрема стечајног дужника укупно износе 69.448.152,18 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.03.2015. године, износи 70.229.406,90 динара
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

70.229.406,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

326.937,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

69.448.152,18

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

219.313,72

Укупно

235.004,00

Коментар

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

 8.

219.313,72Готовина 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

235.004,00

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

326.937,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

70.229.406,90

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

69.448.152,18

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

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

1.296.489,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

163.468,50 0,00

0,00

0,00

1.149.183,22

Лиценце и патенти

67.165.948,46

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

67.400.952,46

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

1.133.020,50

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

163.468,50

1.312.651,72

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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Коментар

У току извештајног периода дошло је до умањења имовине стечајног дужника, по основу извршене продаје целокупне  покретне
имовине  стечајног дужника.

На основу Решења стечајног судије Ст. бр. 58/2010 од 08.10.2010. године и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају (
"Службени гласник РС" број 104/2009) и Националног стандарда број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине
стечајног дужника ("Службени гласник РС" број 13/2010), стечајни управник је дана 16.04.2015. године извршио продају целокупне
покретне имовине стечајног дужника.

Како је стечајни управник, у складу са чланом 133. став 8. Закона о стечају  дужан да  достави Обавештење о извршеној продаји,
условима и цени, исто је урадио и балаговремено доставио наведено обавештење .

Предмет продаје је целокупна покретна имовина стечајног дужника коју чине:
- Машине за графичку делатност, инвентар, залихе и остала покретна имовина по спецификацији из продајне документације.

Начин продаје: Продаја је извршена јавним надметањем.
Датум и место продаје: Београд,16.04.2015. године.
Проглашени купац : Милан Кривошија ПР ТЗР "МАДАМАК" Лебане, МБ 61153438.
Купопродајна цена : 1.296.489,00 динара

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

163.468,50

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 98.081,10

 8.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

453.208,20

Списак готовинских прилива и одлива

1.133.020,50

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

1.326.489,00

Списак готовинских прилива

679.812,30

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

65.387,40

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

1.555.786,80

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

518.595,602.363.680,20

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника у износу од 2.363.680,20 динара и то:

2.  По основу уплате депозита за продају имовине стечајног дужника износ од 1.555.786,80 динара.
Три купца су уплатила депозит за продају имовине и то:
- "Мадамак" ТЗР, Лебане - 518.595,60 динара.
- "Отпад Дрина Плус" Д.О.О., Ужице -  518.595,60 динара.
-  Јовановић Бранко - - 518.595,60 динара.

3.  По основу исплате купопродјне цене, за продате залихе, износ од 98.081,10 динара.

4.  По основу исплате купопродјне цене, за продате опрему, износ од 679.812,30 динара.

11.По основу потраживања насталих у извештајном периоду ( откуп продајне документације), износ од 30.000,00 динара.
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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

170.000,00 0,001. 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

990.000,00 90.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 1.080.000,000,00

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 0,001.513.547,00 0,00 90.000,00 1.603.547,00

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

5.378,00 2.018,001. Канцеларијски материјал 0,00 2.336,005.060,00

85.308,25 0,002. Електрична енергија 0,00 85.308,250,00

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

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

6.329,20 426,205. Пошта и телефон 0,00 516,406.239,00

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

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

200,00 362,008. Платни промет 0,00 200,00362,00

11.713,00 0,009. Премија осигурања 0,00 11.713,000,00

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

1.602.262,00 164.000,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 946.174,66820.087,34

130.000,00 15.000,0016. Књиговодствене услуге 0,00 10.000,00135.000,00

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

113.960,00 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 70.640,0043.320,00

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

20.000,00 116.850,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 0,00136.850,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

1.037.191,20

Укупно 2.184.109,542.002.404,14 0,00 298.656,20 1.154.142,00

Планови трошкова за април, мај и јун предати Привредном суду Крагујевац.

Стечајни управник примио је  дана 13.02.2015. године обавештење од Привредног суда Крагујевац, а којим се  обавештава, а у складу са
ставом другостепеног суда,  изнетим у 8.Пвж 570/14 од 13.11.2014, да се  стечајни судија се упознаје са садржином плана трошкова али
неће о истима посебно одлучивати, обзиром да за то не постоји законска обавеза.

Обавеза стечајног управника у складу са чл.27. ст.1. тач.9. Закона о стечају, је да стечајном судији и даље доставља месесчни план
трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за наредни месец, остаје непромењена, с тим што је неопходно да се пре исплате
стварно насталих трошкова за предметни месец, поднесе стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и

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

висини,насталих трошкова.
До краја извештајног периода стечајни управник није тражио одобрење за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и
трошкова стечајне масе, због тога је дошло до чињенице да су стварно настали трошкови већи од одобрених. Стечајни управник
поднеће захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова, а у оквиру планираних трошкова за конкретан период.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду, укупно износе 388.656,20 динара.
Трошкови стечајног поступка:
5. Накнада трошкова стечајног управника-стварно настали трошкови накнаде стечајног управника износе 90.000,00 динара.
Обавезе стечајне масе:
1. Канцеларијски материјал-стварно настали трошкови набавке канцеларијског материјала износе 2018,00 динара.
5. Пошта и телефон-стварно настали трошкови поштанских услуга износе 426,20 динара.
8. Платни промет-стварно настали трошкови платног промета износе 362,00 динара, који су и плаћени, у извештајном периоду.
15. Бруто зараде-стварно настале обавезе према ангажованим радницима, у извештајном периоду, укупно износе 164.000,00 динара, и
то: 2 лица по уговору о делу, уз нето месечну надокнаду у од 15.000,00 динара, а напословима обезбеђења имовине стечајногдужника и
то: -Миладиновић Љубиша из Параћина и
-Аранђеловић Благоје из Параћина-закључно са 31.05.2015. године.
16. Књиговодствене услуге-стварно настале обавезе према Књиговодственој агенцији „Катарина“ Параћин, власника Симић Катарине из
Параћина, Ул. Бошка Бухе 5, МБ: 62115475, у извештајном периоду, укупно износе 15.000,00 динара.
24.Остали трошкови стечајне масе односе се на трошкове Агенције за административно канцеларијске услуге, која је вршила прерачун
законске затезне камате у складу са чл.2 Уговора о пружању административних услуга од 18.12.2014.године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду, укупно износе 2.184.109,54 динара.
НАПОМЕНА : У износ плаћених трошкова од 2.184.109,54 динара, ушли су и трошкови повраћаја уплаћених депозита потенцијалним
купцима имовине стечајног дужника, тако да је износ стварно насталих а  плаћених трошкова 1.146,918, 34 динара.
Спецификација плаћених трошкова представља чини саставни део овог извештаја.

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

48.914.166,49

7.

0,00

0,00

4.861.861,00

0,00

0,00

0,00

38.081.968,49

 5.

38.081.968,49

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

12.295,00 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

12.295,00

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

48.914.166,49

Коментар

Потраживања стечајног дужника су једнака потраживањима на почетку извештајног периода.
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

219.313,72 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2015.

 5.

2.184.109,54

 4.

398.884,38

 2. 2.363.680,20

 6.

Укупан одлив

Коментар

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

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2015.

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

Миладиновић Љубиша1. 310.043,67

Аранђеловић Благоје2. 310.043,67

Aгенцијa „Катарина“3. 135.000,00

Агенцијa за административно канцеларијске услуге4. 116.850,00

Aгенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић5. 20.000,00

Станко Фуштар6. 200.000,00

1.091.937,34Укупно

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, и то:
1) Миладиновић Љубиша из Параћина,
2) Аранђеловић Благоје из Параћина - закључно са 31.05.2015. године.
2. Ангажовање по Уговору о пружању рачуноводствених услуга стечајном дужнику са
књиговодственом агенцијом „Катарина“ Параћин, власника Симић Катарине из Параћина, Ул. Бошка Бухе 5.

У току извештајног периода извршена је исплата ангажованим лицима, по основу обавеза насталих у претходним извештајним
периодима.

Коментар
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 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

67.165.948,46

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

67.799.836,84

Лиценце и патенти

0,00

398.884,38

 8.

30.06.2015.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Komercijalne banke" a.d., Beograd, износи 398.884,38 динара.

5. Потраживања стечајног дужника износе 235.004,00 динара.

9. Некретнине и постројења стечајног дужника укупно износе 67.165.948,46 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

16.04.2015.   Продаје имовине јавним надметањем
На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу, Ст.бр.58/2010 од  08.10.2010.године, а у складу са чланoвима 131.,
132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 – Национални
стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник
стечајног дужника АД за издавачку делатност „ВУК КАРАЏИЋ“, Параћин , Томе Живановића бр.22, у стечају
ОГЛАШEНА je  продаја имовине  јавним надметањем
Предмет продаје :
Покретна имовина стечајног дужника коју чине:
Целина 1:
- Машине за графичку делатност (по спецификацији табела 1),
- Инвентар и залихе (по спецификацији ,табела - 2)
- Разни делови опреме, инвентара и отпадног материјала (по спецификацији -табела 3),
Почетна цена : 1.296.489,00 динара.
Депозит (дин.): 518.595,60 динара.

Јавно надметање одржано је дана 16.04.2015. године  у 11,00 часова на  адреси Агенција за приватизацију, Београд, ул.Теразије бр.23,
III СПРАТ.
За учешће на  jaвном надметању пријавила су се три учесника, која су и положила депозит за учешће.
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Након одржаног јавног надметања проглашен је победник , Милан Кривошија ПР ТЗР МАДАМАК, ЛЕБАНЕ. Имовина стечајног дужника
продата је овом учеснику за 1.296.489,00 динара.
Констатовано је да нема примедби од стране учесника јавног надметања на записник са надметања као ни на ток поступка спровођења
јавног надметања.

24.04.2015.  Закључење Уговора о купопродаји
Након одржаног јавног надметања и проглашења купца закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине, између стечајног дужника
и купца, Милан Кривошија ПР ТЗР "Мадамак", Лебане, дана 24.04.2015. године.

28.04.2015.  Обавештење о извршеној продаји
На основу Решења стечајног судије Ст. бр. 58/2010 од 08.10.2010. године и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају (
"Службени гласник РС" број 104/2009) и Националног стандарда број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине
стечајног дужника ("Службени гласник РС" број 13/2010), стечајни управник је дана 16.04.2015. године извршио продају целокупне
покретне имовине стечајног дужника.

Како је стечајни управник, у складу са чланом 133. став 8. Закона о стечају  дужан да  достави Обавештење о извршеној продаји,
условима и цени, исто је урадио и балаговремено доставио обавештење Привредном суду Крагујевац, Одбору поверилаца, АЛСУ.

Предмет продаје је целокупна покретна имовина стечајног дужника коју чине:
- Машине за графичку делатност, инвентар, залихе и остала покретна имовина по спецификацији из продајне документације.

Начин продаје: Продаја је извршена јавним надметањем.
Датум и место продаје: Београд,16.04.2015. године.
Проглашени купац : Милан Кривошија ПР ТЗР "МАДАМАК" Лебане, МБ 61153438.
Купопродајна цена : 1.296.489,00 динара

04.05.2015.  Записник о примопредаји покретне имовине
Записник о примопредаји покретне имовине стечајног дужника, сачињен у Параћину дана 04.05.2015. године, између стечајног
дужника и купца и завршено преузимање имовине стечајног дужника.

24.04.2015.  Изјашњење по налогу стечајног судије од 07.04.2015. године
Поступајући по налогу стечајног судије 1.Ст. 58/2010 од 07.04.2015. године, да се стечајни управник изјасни о наводима из поднеска
Одбора поверилаца стечајног дужника АДИД „Вук Караџић“ Параћин у стечају од 01.04.2015. године, и то у делу који се односи на
приговор на предложену продају покретне имовине стечајног дужника заказану за 16.04.2015. године и у делу којим се подносе
примедбе на рад стечајног управника, извештавате се следеће:

Над стечајним дужником отворен је стечајни поступак решењем Привредног суда Крагујевац 1.Ст. 58/2010 од 21.07.2010. године и за
стечајног управника именован је Живан Јовановић, стечајни управник из Крагујевца.

Решењем истог суда 1.Ст. 58/2010 од 06.07.2012. године, разрешен је дужности стечајног управника Живан Јовановић из Крагујевца, а за
стечајног управника именована Агенција за приватизацију – Центар за стечај, Београд.

24.04.2015.  /
У свом поднеску „Жалба на рад стечајног управника и забрана продаје покретне имовине“ који је примљен у суду 06.04.2015. године,
наводи се да је Одбор поверилаца на седници од 26.03.2015. године „разматрано да се стечајни управник самовољно понаша и доноси
нелегалне одлуке о продаји покретне имовине и заказао је лицитацију исте за 16.04.2015. године“, а истовремено су цитиране поједине
одлуке Скупштине поверилаца и Одбора поверилаца.

Од именовања Агенције за приватизацију – Центар за стечај, Београд, као стечајног управника, поред осталих редовних активности на
спровођењу стечајног поступка, урађено је следеће:
Спроведен поступак за продају стечајног дужника као правног лица у свему према Закону о стечају и Националном стандарду број 5 –
Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника.

У складу са наведеним прописима, објављена је продаја стечајног дужника као правног лица у два високотиражна дневна листа који се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије (листови „Политика“ и „Данас“). На овај начин, објављене су две продаје методом
јавног прикупљања понуда и то за дан 07.10.2013. године и 18.03.2014. године.
Обе продаје биле су неуспешне, јер се на оглас није пријавио нико од заинтересованих купаца, нити је откупљена продајна
документација иако овај метод продаје не ограничава потенцијалног купца, односно понуђача да понуди било који износ цене.
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24.04.2015.  //
На основу овог искуства, произилази закључак да заинтересованих купаца по објављеним огласима није било, за било који износ, па и
минимални износ купопродајне цене.

Истина, ван огласа, односно мимо рокова прописаних огласом, једно привредно друштво из Параћина доставило је поднесак назван
„Понуда“ који не садржи све прописане елементе понуде и обавестило стечајног управника да нуди износ од 20.000.000,00 динара на
име купопродајне цене целокупне имовине стечајног дужника. Како је наведени поднесак достављен мимо оглашаваних продаја,
стечајни управник га сматра као писмо о намерама за будуће продаје.

На основу чињенице да није било заинтересованих купаца по два објављена огласа, те чињенице да стечајни дужник нема средстава за
вођење стечајног поступка, стечајни управник одлучио је да прво огласи продају покретне имовине стечајног дужника, и то део који за
сада није продат (јер је највећи део непокретне имовине стечајног дужника продат пре именовања Агенције за приватизацију као
стечајног управника).

24.04.2015.  ///
Због тога је објављен оглас за продају покретне имовине стечајног дужника и објављен у два високотиражна дневна листа који се
дистрибуирају на подручју целе Републике Србије и то у листовима „Политика“ и „Данас“ од 13.03.2015. године, методом јавног
надметања, а продаја заказана за дан 16.04.2015. године.

На оглас су се пријавила три потенцијална купца који су откупили продајну документацију и уплатили предујам.

О методу и времену продаје непокретне имовине стечајног дужника или пак, продаја стечајног дужника као правног лица, стечајни
управник ће у оквиру својих овлашћења, права и обавеза, одлучити о продаји, водећи рачуна о заштити интереса поверилаца.

Из наведеног поступања Агенције за приватизацију – Центар за стечај, Београд, као стечајног управника, произилази да је поступак
продаје покретне имовине, која је заказана за дан 16.04.2015. године, спроведен у свему према позитивним прописима који регулишу
ову област, а из следећих разлога:

Одредбом чл. 132 ст. 1 Закона о стечају, прописано је да по доношењу решења о банкротству, стечајни управник започиње и спроводи
продају целокупне имовине или дела имовине стечајног дужника, док је ставом 2 истог члана прописано да је стечајни управник дужан
да изврши процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица, односно целокупне имовине стечајног дужника у
односу на продају имовине стечајног дужника у деловима и да о томе обавести Одбор поверилаца.

24.04.2015.  ////
Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника прописано је да на првом јавном
надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности предмета продаје, а ако продаја на првом јавном надметању буде
неуспешна, стечајни управник може без сагласности одбора поверилаца, да прода имовину на поновљеном јавном надметању, или на
неки други законом прописан начин. Почетну цену поновљеног јавног надметања одређује стечајни управник и она не може бити нижа
од износа депозита, дакле нижа од 20% од процењене вредности предмета продаје.
Из наведеног произилази да је почетна продајна цена на првом јавном надметању прописана и не може бити ни виша ни нижа од 50%
од процењене вредности предмета продаје, а почетну продајну цену сваке наредне продаје одређује стечајни управник, а што се тиче
висине почетне продајне цене, само је одређен њен минимум (20% од процењене вредности предмета продаје).

Стечајни управник сматра да Одбор поверилаца није довољно упознат са детаљима и поступком продаје, те методима продаје, а што се
закључује из следећег:

У времену од отварања стечајног поступка 21.07.2010. године до 06.07.2012. године, као дана када је за стечајног управника именована
Агенција за приватизацију – Центар за стечај, Београд, вршена је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника и то
искључиво методом непосредне погодбе, а да пре тога није покушана продаја другим методама за које је прописана обавеза јавног
објављивања продаје у дневним листовима. На тај начин, продата је имовина стечајног дужника за износ од 6.148.921,00 динара, а
извршено је укупно 28 продаја непосредном погодбом (према ЕРС-у).

24.04.2015.  /////
Увидом у поступак продаје непосредном погодбом утврђује се да су све продаје вршене на готово идентичан начин, а један пример се
доставља као доказ.

-Понуда заинтересованог купца Пешић Миодрага из Лебана, без потписа и овере, иако на понуди стоји текући рачун и ПИБ, носи датум
21.05.2012. године,
-Наредног дана Одбор поверилаца „у телефонском разговору донео је одлуку већином гласова да се иста машина прода за понуђену
цену“, а одлуку потписују председник Одбора, један члан Одбора и председник Скупштине поверилаца, наводећи „да је ово највећа
понуђена цена од почетка стечаја“, без навођења које су цене других понуда, наравно, уколико их је било;

Тачно је да је било одређених упада и покушаја крађе имовине стечајног дужника, а против учинилаца који су идентификовани воде се
поступци пред надлежним судом, а крађе од 23.02.2015. године и 26.02.2015. године пријављене су надлежном органу унутрашњих
послова Параћин са одштетним захтевом, наравно потписане и оверене од стране повереника стечајног управника, а није тачан навод
да имовина стечајног дужника није осигурана.

Одбор поверилаца приложио је пријаву коју је припремио за полицијску станицу Параћин са одштетним захтевом Љубише
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Миладиновића који обавља послове обезбеђења имовине стечајног дужника, а након тога, повереник стечајног управника је поднео
пријаву са истим одштетним захтевом.

30.04.2015.  Закључак Привредног суда
Након поднетог изјашњења стечајног управника а по налогу стечајног судије од 07.04.2015. године, Привредни суд у Крагујевцу и то
стечајни судија, донео је закључак дана 30.04.2015. године, којим се:
1.Одбија приговор Одбора поверилаца од 01.04.2015. године, са допуном од 20.04.2015. године, на продају покретне имовине стечајног
дужника , одржану дана 16.04.2015. године , као НЕОСНОВАН.
2.Одбија се примедба Одбора поверилаца на рад стечајног управника Агенције за приватизацију РС, Центар за стечај, чији је повереник
Рајко Фуштар, као НЕОСНОВАНА.
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Прилози

20.07.2015.Датум:
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КАРАЏИЋ ПАРАЋИН, ТОМЕ ЖИВАНОВИЋА 22

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 1.Ст.58/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2015. 30.06.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

МАДАМАК
163.468,50

20-710-9326-
367986-21750

17.04.2015.

МАДАМАК
1.133.020,50

20-710-9326-
367962-21749

17.04.2015.

Укупно: 1.296.489,00

Потраживања (у извештајном периоду)

Отпад Дрина Плус 10.000,0002/2015 01.04.2015.

Обнова Метали 10.000,0003/2015 07.04.2015.

Јовановић Бранко 10.000,0004/2015 07.04.2015.

Укупно: 30.000,00

Укупни приходи: 1.326.489,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2015.за период од: 30.06.2015.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00Т-04/15 01.04.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00Т-05/15 01.05.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00Т-06/15 01.06.2015.

Укупно: 90.000,00

90.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Фотокопирница "Центар" 1.495,00106/15 02.04.2015.

Фотокопирница "Центар" 523,00162/15 03.06.2015.

Укупно: 2.018,00

Пошта и телефон

ПТТ 46,4011525/060415 06.04.2015.

ПТТ 46,4011554/050515 05.05.2015.

ПТТ 46,4011556/080515 08.05.2015.

ПТТ 46,4011558/120515 12.05.2015.

ПТТ 240,600805 08.05.2015.

Укупно: 426,20

Платни промет
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Платни промет

Комерцијална банка

20,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

07.04.2015.

Комерцијална банка

158,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

21.04.2015.

Комерцијална банка

184,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

13.05.2015.

Укупно: 362,00

Бруто зараде по уговору о делу

Миладиновић Љубиша 34.000,00Уг-04/15 МЉ 01.04.2015.

Миладиновић Љубиша 34.000,00Уг-05/15 МЉ 01.05.2015.

Аранђеловић Благоје 34.000,00Уг-04/15 АБ 01.04.2015.

Аранђеловић Благоје 34.000,00Уг-05/15 АБ 01.05.2015.

Миладиновић Љубиша 28.000,00Уг-06/15 МЉ 01.06.2015.

Укупно: 164.000,00

Књиговодствене услуге

Агенција "Катарина" 5.000,00Уг-04/15 АК 01.04.2015.

Агенција "Катарина" 5.000,00Уг-05/15 АК 01.05.2015.

Агенција "Катарина" 5.000,00Уг-06/15 АК 01.06.2015.

Укупно: 15.000,00

Остали трошкови стечајне масе

Агенција за административно канцеларијске услуге Оливера
Васиљевић 116.850,00

01/2015 01.04.2015.

Укупно: 116.850,00

298.656,20Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 388.656,20

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка, 205-210860-45

01.04.2015. 219.313,72Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2015.за период од: 30.06.2015.

Уплаћени депозити

МАДАМАК 453.208,2006.04.2015.

Отпад Дрина Плус 453.208,2003.04.2015.

Јовановић Бранко 453.208,2007.04.2015.

МАДАМАК 65.387,4006.04.2015.

Отпад Дрина Плус 65.387,4003.04.2015.

Јовановић Бранко 65.387,4007.04.2015.

Укупно: 1.555.786,80

Имовина

МАДАМАК 98.081,1017.04.2015.

МАДАМАК 679.812,3017.04.2015.

Укупно: 777.893,40
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Потраживања (у извештајном периоду)

Отпад Дрина Плус 10.000,0001.04.2015.

Обнова Метали 10.000,0007.04.2015.

Јовановић Бранко 10.000,0007.04.2015.

Укупно: 30.000,00

2.363.680,20Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2015.за период од: 30.06.2015.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Фотокопирница "Центар" 907,0013.05.2015.

Фотокопирница "Центар" 2.385,0013.05.2015.

Фотокопирница "Центар" 640,0013.05.2015.

Фотокопирница "Центар" 1.128,0013.05.2015.

Укупно: 5.060,00

Пошта и телефон

ПТТ 121,0013.05.2015.

ПТТ 66,0013.05.2015.

ПТТ 44,0013.05.2015.

ПТТ 44,0013.05.2015.

ПТТ 165,0013.05.2015.

ПТТ 88,0013.05.2015.

ПТТ 165,0013.05.2015.

ПТТ 77,0013.05.2015.

ПТТ 77,0013.05.2015.

ПТТ 231,0013.05.2015.

ПТТ 121,0013.05.2015.

ПТТ 77,0013.05.2015.

ПТТ 44,0013.05.2015.

ПТТ 88,0013.05.2015.

ПТТ 44,0013.05.2015.

ПТТ 176,0013.05.2015.

ПТТ 77,0013.05.2015.

ПТТ 275,0013.05.2015.

ПТТ 77,0013.05.2015.

ПТТ 44,0013.05.2015.

ПТТ 407,0013.05.2015.

ПТТ 44,0013.05.2015.

ПТТ 44,0013.05.2015.

ПТТ 44,0013.05.2015.

ПТТ 462,0013.05.2015.

ПТТ 77,0013.05.2015.

ПТТ 46,4013.05.2015.

ПТТ 139,2013.05.2015.

ПТТ 81,0013.05.2015.

ПТТ 46,4013.05.2015.

ПТТ 184,0013.05.2015.

ПТТ 46,4013.05.2015.

ПТТ 115,0013.05.2015.

ПТТ 278,4013.05.2015.

ПТТ 92,8013.05.2015.

ПТТ 184,0013.05.2015.

ПТТ 232,0013.05.2015.

ПТТ 81,0013.05.2015.

ПТТ 127,0013.05.2015.

ПТТ 115,0013.05.2015.
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Пошта и телефон

ПТТ 392,0013.05.2015.

ПТТ 81,0013.05.2015.

ПТТ 392,0013.05.2015.

ПТТ 46,6013.05.2015.

ПТТ 46,4013.05.2015.

ПТТ 46,4013.05.2015.

ПТТ 46,4013.05.2015.

ПТТ 240,6013.05.2015.

Укупно: 6.239,00

Платни промет

Комерцијална банка 20,0007.04.2015.

Комерцијална банка 158,0021.04.2015.

Комерцијална банка 184,0013.05.2015.

Укупно: 362,00

Бруто зараде по уговору о делу

Фуштар Станко 20.000,0013.05.2015.

Фуштар Станко 20.000,0013.05.2015.

Фуштар Станко 20.000,0013.05.2015.

Фуштар Станко 20.000,0013.05.2015.

Фуштар Станко 20.000,0013.05.2015.

Фуштар Станко 20.000,0013.05.2015.

Фуштар Станко 20.000,0013.05.2015.

Фуштар Станко 20.000,0013.05.2015.

Фуштар Станко 20.000,0013.05.2015.

Фуштар Станко 20.000,0013.05.2015.

Миладиновић Љубиша 31.500,0013.05.2015.

Миладиновић Љубиша 31.500,0013.05.2015.

Миладиновић Љубиша 31.500,0013.05.2015.

Миладиновић Љубиша 31.500,0013.05.2015.

Миладиновић Љубиша 31.500,0013.05.2015.

Миладиновић Љубиша 31.500,0013.05.2015.

Миладиновић Љубиша 31.500,0013.05.2015.

Миладиновић Љубиша 31.500,0013.05.2015.

Миладиновић Љубиша 31.500,0013.05.2015.

Миладиновић Љубиша 26.543,6713.05.2015.

Аранђеловић Благоје 31.500,0013.05.2015.

Аранђеловић Благоје 31.500,0013.05.2015.

Аранђеловић Благоје 31.500,0013.05.2015.

Аранђеловић Благоје 31.500,0013.05.2015.

Аранђеловић Благоје 31.500,0013.05.2015.

Аранђеловић Благоје 31.500,0013.05.2015.

Аранђеловић Благоје 31.500,0013.05.2015.

Аранђеловић Благоје 31.500,0013.05.2015.

Аранђеловић Благоје 31.500,0013.05.2015.

Аранђеловић Благоје 26.543,6713.05.2015.

Укупно: 820.087,34

Књиговодствене услуге

Агенција "Катарина" 6.000,0013.05.2015.

Агенција "Катарина" 8.000,0013.05.2015.

Агенција "Катарина" 8.000,0013.05.2015.

Агенција "Катарина" 8.000,0013.05.2015.

Агенција "Катарина" 8.000,0013.05.2015.

Агенција "Катарина" 8.000,0013.05.2015.

Агенција "Катарина" 8.000,0013.05.2015.

Агенција "Катарина" 8.000,0013.05.2015.

Агенција "Катарина" 8.000,0013.05.2015.

Агенција "Катарина" 5.000,0013.05.2015.

Агенција "Катарина" 5.000,0013.05.2015.

Агенција "Катарина" 5.000,0013.05.2015.

Агенција "Катарина" 5.000,0013.05.2015.
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Књиговодствене услуге

Агенција "Катарина" 5.000,0013.05.2015.

Агенција "Катарина" 5.000,0013.05.2015.

Агенција "Катарина" 5.000,0013.05.2015.

Агенција "Катарина" 5.000,0013.05.2015.

Агенција "Катарина" 5.000,0013.05.2015.

Агенција "Катарина" 5.000,0013.05.2015.

Агенција "Катарина" 5.000,0013.05.2015.

Агенција "Катарина" 5.000,0013.05.2015.

Агенција "Катарина" 5.000,0013.05.2015.

Укупно: 135.000,00

Трошкови оглашавања

Дан Граф 23.520,0007.04.2015.

Политика новине и магазин 19.800,0007.04.2015.

Укупно: 43.320,00

Остали трошкови стечајне масе

Агенција за административно канцеларијске услуге Оливера Васиљевић 116.850,0013.05.2015.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 2.000,0013.05.2015.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 3.000,0013.05.2015.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 3.000,0013.05.2015.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 3.000,0013.05.2015.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 3.000,0013.05.2015.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 3.000,0013.05.2015.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 3.000,0013.05.2015.

Укупно: 136.850,00

Повраћај депозита

Отпад Дрина Плус 453.208,2021.04.2015.

Отпад Дрина Плус 65.387,4021.04.2015.

Јовановић Бранко 453.208,2021.04.2015.

Јовановић Бранко 65.387,4021.04.2015.

Укупно: 1.037.191,20

2.184.109,54Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2015. 398.884,38

15АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ВУК КАРАЏИЋ ПАРАЋИН, ТОМЕ ЖИВАНОВИЋА 22 - Извештај за  април - јун
2015.



16АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ВУК КАРАЏИЋ ПАРАЋИН, ТОМЕ ЖИВАНОВИЋА 22 - Извештај за  април - јун
2015.


