
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1.Ст.58/2010

18.07.2017.

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) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 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:01.04.2017. 30.06.2017.

 9.

Остала имовина

0,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

10.804.310,01Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

10.784.308,01

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

20.002,00

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.

01.04.2017.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку  извештајног периода чине:
1. Средства на текућем рачуну стечајног дужника код "Komercijalne banke" a.d., Beograd, у износу од 10.784.308,01 динара.
5. Потраживања у износу од  20.002,00  динара.

1АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ВУК КАРАЏИЋ ПАРАЋИН, ТОМЕ ЖИВАНОВИЋА 22 - Извештај за  април - јун
2017.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

10.804.310,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

0,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

0,00

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

0,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

10.784.308,01

Укупно

20.002,00

Коментар

У току извештајног периода није било повећања имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

 8.

10.784.308,01Готовина 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

20.002,00

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

10.804.310,01

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

0,00

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.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

20.002,00

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

20.002,00

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

0,00

0,00

 4.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 1.

 6.

Остала имовина

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене

0,00

 7. 0,00 0,00

 5.

0,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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Коментар

Продаја имовине стечајног дужника извршена је у претходном извештајном периоду и исплаћена купопродајна цена наведене
имовине.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

0,00

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Лиценце и патенти

 4.

 1.

0,00

 3.

Потраживања (настала у извештајном периоду)

0,00

Предујам за покретање стечаја

Залихе 0,00

 8.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

0,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

0,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,000,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

У току извештајног периода није било прилива на рачун стечајног дужника.
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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

204.220,00 0,002. Судски трошкови 0,00 30.000,00174.220,00

135.000,00 415.652,753. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 550.652,750,00

0,00 0,00
4.

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

1.260.000,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 1.260.000,000,00

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 174.220,001.769.220,00 0,00 415.652,75 2.010.652,75

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

1.440,00 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 0,001.440,00

110.439,65 0,002. Електрична енергија 0,00 110.439,650,00

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

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

232,00 232,005. Пошта и телефон 232,00 278,40185,60

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 13.172,078. Платни промет 0,00 200,0013.172,07

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

1,00 -1,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 0,000,00

15.000,00 15.000,0016. Књиговодствене услуге 15.000,00 15.000,0015.000,00

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

442.932,80 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 442.932,800,00

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

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

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 29.797,67609.212,14 15.232,00 28.403,07 607.817,54

Стечајни судија је решењем  Бр.1.Ст.58/2010 од 05.07.2017. године, одобрио исплату трошкова за месеце април, мај и јун 2016.године..

Стварно настали трошкови у извештајном периоду, укупно износе 444.057,63 динара.

Трошкови стечајног поступка:Обавезе стечајне масе:

1. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 415,652,75 динара, представља преостали део награде, обрачунате по Нацрту
за главну деобу.

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

Обавезе стечајне масе:
1. Трошкови канцеларијског материјала.
5. Трошкови поште односе се на слање поштанских пошиљки.
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.

У току извештајног периода исплаћени су трошкови који су настали у текућем и у претходним извештајним периодима а за које постоји
сагласност суда.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

5.695.792,00

12.295,00

 2.

0,00

1.263.929,57

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

40.690.950,37

7.

0,00

0,00

0,77

0,00

0,00

0,00

40.428.699,60

 5.

41.692.629,17

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

6.972.016,57

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

0,00 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

262.250,00

0,00

5.958.042,00

0,77

Врста одлива

Разлучни повериоци

47.662.966,94

Коментар

У току извештајног периода, на основу Нацрта за главну деобу стечајног дужника, Привредни суд у Крагујевцу донео је решење о
главној деоби.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЦРТА ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ;
Решењем Привредног суда у Крагујевцу, Ст бр. 58/2010 од 21.07.2010. године отворен је стечајни поступак над стечајним дужникомАД
„Вук Караџић“ Параћин а за стечајног управника именован јеЖиван Јовановић, стечајни управник из Крагујевца.
Агенција за приватизацију РС именована је за стечајног управника дана 06.07.2012. године.Дана12.07.2012. године својим пуномоћјем
бр. 10-1613/12-612/03 од 12.07.2012.годинеза повереника стечајног управника именовала је Фуштар Рајка, стечајног управника из
Крагујевца.
Дана 17.07.2012. године сачињен је Записник о ступању у посед и увођењу у дужност стечајног управника.
Стечајни судија је дана 08.10.2010. године донео решењекојим се утврђује да ће се даљи поступак стечаја над стечајним дужником
наставити у правцу банкротства.
1.Приходи
Укупно расположива деобна маса која је настала уновчењем имовине од дана именовања стечајног управника Агенције за
приватизацију, сада Агенције за лиценцирање стечајних управника, износи:

1.Почетно стање на текућем рачуну 0,00
2.Предујам трошкова стечајног поступка 200.000,00
3.Камате и други финансијски приходи165,532.48
4.Приходи од продаје25.046.193,48
5.Остали приходи
130.100,00
УКУПНО:25.541.825,96

Предујам трошкова стечајног поступка у износу од 200.000,00 динара уплаћен је од стране повериоца стечајног дужника ALPHA BANK
SRBIJA ad, те је исти потребно вратити.Привредни суд је на име својих трошкова задржао 30.000,00 динара.

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 гласникРС» број 104/2009, 71/2012, 83/2014), стечајни управник је предузео мере за уновчење непокретне
имовинестечајног дужника, што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају
Продаја покретне имовине стечајног дужника извршена је методом јавног надметања дана 16.04.2015. године, а оглас о продаји је
објављен у два високотиражна дневна листа, «Политика» и «Данас»,којиседистрибуирајунацелојтериторијиРепубликеСрбије дана
13.03.2015. године.
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Проглашени купац: „Милан Кривошија Пр Тзр МАДАМАК“
Купопродајна цена: 1.296.489,00 динара.
Продаја непокретности стечајног дужника је  извршена методом јавног надметања, а оглас о продаји је објављен у два високотиражна
дневна листа, «Политика» и «Данас»,који седистрибуирају на целојтериторији Републике Србије.
У стечајном поступку  обављено је оглашавање продаја и то продаја стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда
07.10.2013. године и 18.03.2014. године и јавним надметањем 21.10.2014. године. Све наведене продаје су биле неуспешне, јер се нико
од потенцијалних купаца није пријавио као учесник продаје.
Потом се приступило продаји непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања и заказане продаје за дан 28.03.2016.
године, 10.06.2016. године и и 15.09.2016. године. Продаје су биле неуспешне, јер није било заинтересованих купаца.
Почетна цена на првом јавном надметању износила је 50% од процењене вредности имовине која је предмет продаје.
Како су претходне продаје имовине биле неуспешне, стечајни управник је, у складу са својим овлашћењима,за ново јавно надметање
одредио почетну продајну цену у нижем износу од претходне, а за ову  продају, одређена је висина почетне продајне  цене oд 25%
процењене вредности.
На основу На основу Решења стечајног судије Ст. бр. 58/2010 од 08.10.2010. године и у складу са одредбама члана133. став 1. и став 3.
Закона о стечају («Службени гласникРС» број104/2009) и у складу са одредбама члана132. и 133.Закона о стечају («Службени
гласникРС» број104/2009) и Националног стандарда број 5-Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног
дужника («Службени гласникРС» број13/2010), стечајни управник је дана 26.12.2016.године извршио продају и то непокретне имовине
стечајног дужника.
Непокретну имовину стечајног дужника чине непокретности у ул. Томе Живановића бр. 22, Параћин, које су изграђене на к.п. 893/1
уписаној у Листу непокретности 1863 КО Параћин град, површине 33 а 48 м2.
Проглашени купац: „ПАНПАНОНИК“ ДОО, Параћин, Насеље 7. јули бб, матични  број 20255366, ПИБ 104877574.
Купопродајна цена: 17.617.725,25 динара.
У складу са оствареном продајном ценом за део имовине која је оптерећена разлучним правом, умањеном за трошкове продаје и
трошкови стечајног поступка који се не могу покрити из стечајне масе, утврђена је основица за обрачун награде стечајном управнику у
износу од 8.195.135,21 динара, а обрачуната награда стечајном управнику на име намирења разлучних поверилаца износи 409.756,76
динара. Разлучном повериоцу ALPHA BANK SRBIJA ad је извршена исплата разлучном повериоца у износу од 4.861.860,23 динара по
основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.58/2010 о листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника
од 04.11.2010. године
Све наведено чини укупно расположиву деобну стечајну масу у износу од 7.622.659,52динара.

2.Призната потраживања разврстана по исплатним редовима:

1.Утврђена потраживања разлучних поверилаца    - 4.861.860,23
2.Утврђенапотраживања1.исплатногреда -5.958.042,00
3.Утврђенапотраживања2.исплатногреда-12.295,00
4.Утврђенапотраживања3.исплатног реда-41.692.629,17

Потраживања су утврђена на основу Закључкакојим се усваја Коначналиста утврђених и оспорених потраживања донетом од стране
стечајног судије  бр.58/2010од 04.11.2010. и 01.03.2011.године.

Извршен је обрачун законске затезне камате у смислу обавезе из одлуке Уставног суда Србије број IУз-82/2009 ("Службениг ласник РС"
бр. 73/12 од 27.07.2012 год и повериоцима признат износ ЗЗК , обрачунат по наведено јодлуци УставногсудаСрбије, а у већем износу
преко износа који ј едобијен  на основу оваквог обрачуна,потраживање поверилаца је оспорено.

После извршених корекција, укупно неизмирене обавезе према  повериоцима, износе 47.662.966,17 динара.
Повезивање радног стажа бившим запосленима се врши након закључења стечајног поступка.

3.Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе

Настали трошкови од дана покретања стечајног поступка до 17.02.2017. године, без награде стечајном управнику износе
10.446.949,81динара, а резервисани трошкови до окончања стечајног поступка износе 363.000,00 динара.
Плаћени трошкови закључно са 17.02.2017. године износе 9.895.267,72динара.
Салдо на текућем рачуну на дан 17.02.2017. године износи 10,784,698.01динара.

Архивирање документације стечајног дужника је извршено и обавезе по основу истога су измирене.

Награда стечајном управнику обрачуната је у укупном износу од 2.247.356,40 динара и то:
-на име намирења разлучних поверилаца у износу од 409.756,76  а обрачуната је по основу Правилника о основама и мерилима за
одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника (Сл. гласник РС 10/12). Награда стечајном управнику
прелиминарно је исплаћена у износу од 409.756,76 динара на име намирења разлучних поверилаца;
-на име намирења стечајних поверилацау износу од 1.837.599,64 динара, обрачуната је прелиминарна наградапо основу Правилника о
основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника (Сл. гласник РС 01/11 од 14.01.2011.
године).Од датога износа прелиминарна награда у износу од 825.000,00 динара јеисплаћенатадашњем стечајном управнику Живану
Јовановић, дакле пре именовања Агенције за лиценцирање стечајних упарвника за стечајног управника у овом стечајном поступку.
Сходно напред наведеном стечајни управник предлаже да стечајни судија одбори исплату преосталог дела прелиминарне награде на
име намирања стечајних поверилаца у висини од 1.012.599,64динара.

4.Oкончани судски поступци

У извештајном периоду стечајни дужник је био странка у неколико судских поступака, чији кратак приказ дајемо у овом Образложењу.

1. Парнични поступак 3 П.406/2011, који се водио пред Привредним судом у Крагујевцу, по тужби тужиоца Ракић Боривоја, ради
утврђења оспореног потраживања, вредност спора 2.429.379,00динара. Привредни суд у Крагујевцу, донео је пресуду дана 09.06.2011.
године, којом се утврђује потраживање тужица Ракић Боривоја из Извора код Параћина према туженом АД ИД „Вук Караџић“ Параћин –
у стечају , у износу од 1.455.150,00 динара и обавезује се тужени да тужиоцу надокнади трошкове поступка у износу од 84.994,50
динара.
2.Парнични поступак 3 П.1656//2010, који се водио пред Привредним судом у Крагујевцу, по тужби тужилаца Милошевић Јелице,
Милошевић Бојана и Милошевић Биљане, сви из Параћина, ради утврђења оспореног потраживања, вредност спора 3.800.000,00
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динара. Привредни суд у Крагујевцу, донео је пресуду дана 22.03.2011. године, којом се утврђује потраживање тужилацаМилошевић
Јелице, Милошевић Бојана и Милошевић Биљане према туженом АД ИД „Вук Караџић“ Параћин – у стечају , у износу од 1.757.220,32
динара са ЗЗК и обавезује се тужени да тужиоцу надокнади трошкове поступка у износу од  174.220,00 динара.

3. Парнични поступак 1 П.116/11, који се водио пред Привредним судом у Крагујевцу, по тужби тужиоца Мошоринац Бранислава, ради
утврђења оспореног потраживања, вредност спора 59.574,00динара. Привредни суд у Крагујевцу, донео је пресуду дана 17.06.2011.
године, којом се утврђује потраживање тужица Мошоринац Бранислава  према туженом АД ИД „Вук Караџић“ Параћин – у стечају, у
износу од 45.488,00  динара и обавезује се тужени да тужиоцу надокнади трошкове поступка у износу од  44.326,75 динара.

Привредни суд у Крагујевцу, дана 26.04.2017.године, донео је Решење којим се одређује главна деоба стечајног дужника, према
приложеном нацрту за главну деобу од стране стечајног управника.

По доношењу Решења одмах се приступило намирењу поверилаца који су доставили текуће рачуне а за остале се планира исплата у
следећем извештајном периоду.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2017.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

10.784.308,01 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2017.

 5.

7.176.034,24

 4.

3.608.273,77

 2. 0,00

 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. Београд.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.17.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2017.

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

Књиговодствена агенција „Катарина“1. 15.000,00

15.000,00Укупно

1.Ангажовање по Уговору о пружању рачуноводствених услуга стечајном дужнику са књиговодственом агенцијом „Катарина“ Параћин.

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

20.002,00

0,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

3.628.275,82

Лиценце и патенти

0,00

3.608.273,82

 8.

30.06.2017.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:
1. Средства на текућем рачуну стечајног дужника код "Komercijalne banke" a.d., Beograd, у износу од 3.608.273,82 динара.
5. Потраживања у износу од 20.002,00 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

26.04.2017.  Решење о главној деоби
Привредни суд у Крагујевцу, дана 26.04.2017.године, донео је Решење којим се одређује главна деоба стечајног дужника.
По доношењу Решења одмах се приступило намирењу поверилаца који су доставили текуће рачуне а за остале се планира исплата у
следећем извештајном периоду.

26.04.2017.  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЦРТА ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЦРТА ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ:
Решењем Привредног суда у Крагујевцу, Ст бр. 58/2010 од 21.07.2010. године отворен је стечајни поступак над стечајним дужникомАД
„Вук Караџић“ Параћин а за стечајног управника именован јеЖиван Јовановић, стечајни управник из Крагујевца.
Агенција за приватизацију РС именована је за стечајног управника дана 06.07.2012. године.Дана12.07.2012. године својим пуномоћјем
бр. 10-1613/12-612/03 од 12.07.2012.годинеза повереника стечајног управника именовала је Фуштар Рајка, стечајног управника из
Крагујевца.
Дана 17.07.2012. године сачињен је Записник о ступању у посед и увођењу у дужност стечајног управника.
Стечајни судија је дана 08.10.2010. године донео решењекојим се утврђује да ће се даљи поступак стечаја над стечајним дужником
наставити у правцу банкротства.
1.Приходи
Укупно расположива деобна маса која је настала уновчењем имовине од дана именовања стечајног управника Агенције за
приватизацију, сада Агенције за лиценцирање стечајних управника, износи:

1.Почетно стање на текућем рачуну 0,00
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2.Предујам трошкова стечајног поступка 200.000,00
3.Камате и други финансијски приходи165,532.48
4.Приходи од продаје25.046.193,48
5.Остали приходи
130.100,00
УКУПНО:25.541.825,96

Предујам трошкова стечајног поступка у износу од 200.000,00 динара уплаћен је од стране повериоца стечајног дужника ALPHA BANK
SRBIJA ad, те је исти потребно вратити.Привредни суд је на име својих трошкова задржао 30.000,00 динара.

26.04.2017.  /
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 гласникРС» број 104/2009, 71/2012, 83/2014), стечајни управник је предузео мере за уновчење непокретне
имовинестечајног дужника, што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају
Продаја покретне имовине стечајног дужника извршена је методом јавног надметања дана 16.04.2015. године, а оглас о продаји је
објављен у два високотиражна дневна листа, «Политика» и «Данас»,којиседистрибуирајунацелојтериторијиРепубликеСрбије дана
13.03.2015. године.
Проглашени купац: „Милан Кривошија Пр Тзр МАДАМАК“
Купопродајна цена: 1.296.489,00 динара.
Продаја непокретностистечајног дужника је  извршена методом јавног надметања, а оглас о продаји је објављен у два високотиражна
дневна листа, «Политика» и «Данас»,којиседистрибуирајунацелојтериторијиРепубликеСрбије.
У стечајном поступку  обављено је оглашавање продаја и то продаја стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда
07.10.2013. године и 18.03.2014. године и јавним надметањем 21.10.2014. године. Све наведене продаје су биле неуспешне, јер се нико
од потенцијалних купаца није пријавио као учесник продаје.
Потом се приступило продаји непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања и заказане продаје за дан 28.03.2016.
године, 10.06.2016. године и и 15.09.2016. године. Продаје су биле неуспешне, јер није било заинтересованих купаца.
Почетна цена на првом јавном надметању износила је 50% од процењене вредности имовине која је предмет продаје.
Како су претходне продаје имовине биле неуспешне, стечајни управник је, у складу са својим овлашћењима,за ново јавно надметање
одредио почетну продајну цену у нижем износу од претходне, а за ову  продају, одређена је висина почетне продајне  цене oд 25%
процењене вредности.

26.04.2017.  //
На основу На основу Решења стечајног судије Ст. бр. 58/2010 од 08.10.2010. године и у складу са одредбама члана133. став 1. и став 3.
Закона о стечају («Службени гласникРС» број104/2009) и у складу са одредбама члана132. и 133.Закона о стечају («Службени
гласникРС» број104/2009) и Националног стандарда број 5-Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног
дужника («Службени гласникРС» број13/2010), стечајни управник је дана 26.12.2016.године извршио продају и то непокретне имовине
стечајног дужника.
Непокретну имовину стечајног дужника чине непокретности у ул. Томе Живановића бр. 22, Параћин, које су изграђене на к.п. 893/1
уписаној у Листу непокретности 1863 КО Параћин град, површине 33 а 48 м2
Проглашени купац: „ПАНПАНОНИК“ ДОО, Параћин, Насеље 7. јули бб, матични  број 20255366, ПИБ 104877574
Купопродајна цена: 17.617.725,25 динара.

26.04.2017.  ///
У складу са оствареном продајном ценом за део имовине која је оптерећена разлучним правом, умањеном за трошкове продаје и
трошкови стечајног поступка који се не могу покрити из стечајне масе, утврђена је основица за обрачун награде стечајном управнику у
износу од 8.195.135,21 динара, а обрачуната награда стечајном управнику на име намирења разлучних поверилаца износи 409.756,76
динара. Разлучном повериоцу ALPHA BANK SRBIJA ad је извршена исплата разлучном повериоца у износу од 4.861.860,23 динара по
основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.58/2010 о листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника
од 04.11.2010. године
Све наведено чини укупно расположиву деобну стечајну масу у износу од 7.622.659,52динара.

2.Призната потраживања разврстана по исплатним редовима:

1.Утврђена потраживања разлучних поверилаца    - 4.861.860,23
2.Утврђенапотраживања1.исплатногреда -5.958.042,00
3.Утврђенапотраживања2.исплатногреда-12.295,00
4.Утврђенапотраживања3.исплатног реда-41.692.629,17

Потраживања су утврђена на основу Закључкакојим се усваја Коначналиста утврђених и оспорених потраживања донетом од стране
стечајног судије  бр.58/2010од 04.11.2010. и 01.03.2011.године.

Извршен је обрачунзаконске затезнекамате у смислу обавезе изодлукеУставног суда Србије број IУз-82/2009 ("Службенигласник РС" бр.
73/12 од 27.07.2012 год и повериоцимапризнатизнос ЗЗК  обрачунат по наведеној одлуци Уставног суда Србије,у већем износу преко
износа којије добијен наоснову оваквог обрачуна, потраживање поверилаца је оспорено.

26.04.2017.  ////
После извршених корекција, укупно неизмирене обавезе према повериоцима, износе 47.662.966,17динара.Повезивање радног стажа
бившим запосленима се врши након закључења стечајног поступка.

3.Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе
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26.04.2017.  /////
Настали трошкови од дана покретања стечајног поступка до 17.02.2017. године, без награде стечајном управнику износе
10.446.949,81динара, а резервисани трошкови до окончања стечајног поступка износе 363.000,00 динара.
Плаћени трошкови закључно са 17.02.2017. године износе 9.895.267,72динара.
Салдо на текућем рачуну на дан 17.02.2017. године износи 10,784,698.01динара.

Архивирање документације стечајног дужника је извршено и обавезе по основу истога су измирене.

Награда стечајном управнику обрачуната је у укупном износу од 2.247.356,40 динара и то:
-на име намирења разлучних поверилаца у износу од 409.756,76  а обрачуната је по основу Правилника о основама и мерилима за
одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника (Сл. гласник РС 10/12). Награда стечајном управнику
прелиминарно је исплаћена у износу од 409.756,76 динара на име намирења разлучних поверилаца;
-на име намирења стечајних поверилацау износу од 1.837.599,64 динара, обрачуната је прелиминарна наградапо основу Правилника о
основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника (Сл. гласник РС 01/11 од 14.01.2011.
године).Од датога износа прелиминарна награда у износу од 825.000,00 динара јеисплаћенатадашњем стечајном управнику Живану
Јовановић, дакле пре именовања Агенције за лиценцирање стечајних упарвника за стечајног управника у овом стечајном поступку.
Сходно напред наведеном стечајни управник предлаже да стечајни судија одбори исплату преосталог дела прелиминарне награде на
име намирања стечајних поверилаца у висини од 1.012.599,64динара.

26.04.2017.  //////
4.Oкончани судски поступци

У извештајном периоду стечајни дужник је био странка у неколико судских поступака, чији кратак приказ дајемо у овом Образложењу.

1. Парнични поступак 3 П.406/2011, који се водио пред Привредним судом у Крагујевцу, по тужби тужиоца Ракић Боривоја, ради
утврђења оспореног потраживања, вредност спора 2.429.379,00динара. Привредни суд у Крагујевцу, донео је пресуду дана 09.06.2011.
године, којом се утврђује потраживање тужица Ракић Боривоја из Извора код Параћина према туженом АД ИД „Вук Караџић“ Параћин –
у стечају , у износу од 1.455.150,00 динара и обавезује се тужени да тужиоцу надокнади трошкове поступка у износу од 84.994,50
динара.
2.Парнични поступак 3 П.1656//2010, који се водио пред Привредним судом у Крагујевцу, по тужби тужилаца Милошевић Јелице,
Милошевић Бојана и Милошевић Биљане, сви из Параћина, ради утврђења оспореног потраживања, вредност спора
3.800.000,00динара. Привредни суд у Крагујевцу, донео је пресуду дана 22.03.2011. године, којом се утврђује потраживање
тужилацаМилошевић Јелице, Милошевић Бојана и Милошевић Биљане према туженом АД ИД „Вук Караџић“ Параћин – у стечају , у
износу од 1.757.220,32 динара са ЗЗК и обавезује се тужени да тужиоцу надокнади трошкове поступка у износу од  174.220,00 динара.

3. Парнични поступак 1 П.116/11, који се водио пред Привредним судом у Крагујевцу, по тужби тужиоца Мошоринац Бранислава, ради
утврђења оспореног потраживања, вредност спора 59.574,00динара. Привредни суд у Крагујевцу, донео је пресуду дана 17.06.2011.
године, којом се утврђује потраживање тужица Мошоринац Бранислава  према туженом АД ИД „Вук Караџић“ Параћин – у стечају, у
износу од 45.488,00  динара и обавезује се тужени да тужиоцу надокнади трошкове поступка у износу од  44.326,75 динара.

Привредни суд у Крагујевцу, дана 26.04.2017.године, донео је Решење којим се одређује главна деоба стечајног дужника.
По доношењу Решења одмах се приступило намирењу поверилаца који су доставили текуће рачуне а за остале се планира исплата у
следећем извештајном периоду.

27.04.2017.  Предлог Одбору поверилаца да одлучи о потраживању  стечајног дужника Ракић Боривоја
Стечајни управник је упутио предлог Одбору поверилаца да одлучи о потраживању стечајног дужника према Ракић Боривоју из Извора,
у циљу заштите и намирења поверилаца.
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Прилози

18.07.2017.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:01.04.2017. 30.06.2017.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2017.за период од: 30.06.2017.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 415.652,7553816-710-6521 21.04.2017.

Укупно: 415.652,75

415.652,75Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон

ПТТ 185,609278-9281 07.06.2017.

ПТТ 46,409295 29.06.2017.

Укупно: 232,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

7.142,02

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

799,79

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

525,31

Провизија и
други
финансијски
расходи

23.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

346,76

Провизија и
други
финансијски
расходи

24.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

60,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

25.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

660,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

26.05.2017.

11АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ВУК КАРАЏИЋ ПАРАЋИН, ТОМЕ ЖИВАНОВИЋА 22 - Извештај за  април - јун
2017.



Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

360,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

29.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

360,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

12.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

395,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

22.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

60,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

26.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

2.073,19

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.05.2017.

Укупно: 13.172,07

Књиговодствене услуге

Агенција "Катарина" 5.000,00Уг-04/17 АК 01.04.2017.

Агенција "Катарина" 5.000,00Уг-05/17 АК 31.05.2017.

Агенција "Катарина" 5.000,00Уг-06/17 АК 30.06.2017.

Укупно: 15.000,00

28.404,07Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 444.056,82

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-210860-45

01.04.2017. 10.784.308,01Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2017.за период од: 30.06.2017.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Милошевић Јелица, Бојан и 174.220,0029.05.2017.

Укупно: 174.220,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Ribbon commerce 1.440,0024.05.2017.

Укупно: 1.440,00

Пошта и телефон

ПТТ 46,4024.05.2017.

ПТТ 139,2024.05.2017.

Укупно: 185,60
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 7.142,0218.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 799,7918.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 525,3123.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 346,7624.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 60,0025.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 660,0026.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 360,0029.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 360,0012.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 395,0022.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 60,0026.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 2.073,1930.05.2017.

Укупно: 13.172,07

Књиговодствене услуге

Агенција "Катарина" 5.000,0026.06.2017.

Агенција "Катарина" 5.000,0026.06.2017.

Агенција "Катарина" 5.000,0026.06.2017.

Укупно: 15.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред

Пореска управа 4.384.542,0018.05.2017.

Аранђеловић Благоје 262.250,0017.05.2017.

Миљковић Радослав 262.250,0024.05.2017.

Јовчић Даница 262.250,0023.05.2017.

Николић Љубинка 262.250,0017.05.2017.

Миладиновић Љубиша 262.250,0017.05.2017.

Укупно: 5.695.792,00

II исплатни ред

Пореска управа 12.295,0018.05.2017.

Укупно: 12.295,00

III исплатни ред

Адв. Зоран Живановић 411,1317.05.2017.

Адв. Зоран Живановић 205,5717.05.2017.

Богдановић Нада 3.579,9412.06.2017.

Петровић Дивна 1.475,1330.05.2017.

Милетић Драгица 1.591,5430.05.2017.

Игњатовић Љубица 181,5630.05.2017.

Јовановић Славица 3.673,8212.06.2017.

Јовановић Славица 747,0330.05.2017.

Игњатовић Љубица 3.673,8212.06.2017.

Николић Радомир 3.573,5330.05.2017.

Пешић Мирјана 2.527,5730.05.2017.

Милетић Слободан 3.587,3830.05.2017.

Миливојевић Грозда 3.591,6230.05.2017.

Јаковљевић Радмила 2.899,4230.05.2017.

Јовановић Слободан 3.523,6922.06.2017.

Јовановић Мирјана 3.717,7630.05.2017.

Миловановић Весна 3.598,7830.05.2017.

Златојевић Радоје 3.571,6726.05.2017.

Гагић Љиљана 3.580,9730.05.2017.

Симић Милинка 3.673,8230.05.2017.

Марковић Јасмина 3.516,3530.05.2017.

Николић Саша 3.139,3230.05.2017.

Стефановић Љиљана 3.429,8130.05.2017.

Спасић Дејан 3.262,1430.05.2017.

Богдановић Мирјана 3.608,8930.05.2017.

Живановић Слободан 3.406,6530.05.2017.

Тодоровић Гордана 3.523,6930.05.2017.
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Манић Бранислав 3.141,3130.05.2017.

Радисављевић Гордана 3.702,7730.05.2017.

Стојадиновић Надица 26.708,3523.05.2017.

Адв. Живојин Димитријевић 205,5717.05.2017.

Адв. Живојин Димитријевић 308,3517.05.2017.

Адв. Зоран Живановић 1.698,6017.05.2017.

Адв. Зоран Живановић 2.980,6917.05.2017.

Адв. Зоран Живановић 411,1317.05.2017.

Адв. Зоран Живановић 1.284,7817.05.2017.

Адв. Зоран Живановић 385,4317.05.2017.

Адв. Зоран Живановић 154,1717.05.2017.

Адв. Зоран Живановић 1.541,7417.05.2017.

Адв. Зоран Живановић 1.515,8217.05.2017.

Адв. Зоран Живановић 1.516,0417.05.2017.

Адв. Зоран Живановић 873,5217.05.2017.

Адв. Зоран Живановић 2.466,7817.05.2017.

Стоиљковић Душан 17.113,7126.05.2017.

Димитријевић Ружица 15.401,2722.06.2017.

Корхамер Соња 2.487,3330.05.2017.

Корхамер Дарко 779,0130.05.2017.

Телеком Србија 951,6717.05.2017.

Стојановић Лозана 1.395,0330.05.2017.

Стоиљковић Душан 3.290,5430.05.2017.

Стоиљковић Светлана 2.503,7830.05.2017.

Мошоринац Бранислава 3.463,0617.05.2017.

Живковић Глорија 4.270,5612.06.2017.

Јаковљевић Мирослав 26.481,8817.05.2017.

Миливојевић Миомир 1.860,4426.05.2017.

Миливојевић Радмила 2.117,4326.05.2017.

Цанкић Нада 2.248,7322.06.2017.

Стошић Славица 2.389,8022.06.2017.

Тодоровић Весна 2.420,5126.05.2017.

Јовић Бора 46.986,7526.05.2017.

Николић Живка 3.851,6726.05.2017.

Петровић Милеса 3.523,6917.05.2017.

Тодоровић Миодраг 3.028,9626.05.2017.

Милетић Милоје 1.842,9226.05.2017.

Здравковић Радосав 46.492,8826.05.2017.

Ђорђевић Зорица 3.044,1622.06.2017.

Ракић Боривоје 60.351,8418.05.2017.

Пореска управа 329.443,4518.05.2017.

Ранчић Судинац Бранка 3.483,5830.05.2017.

Милошевић Јелица, Бојан и 83.064,1729.05.2017.

Ђурић Гордана 45.095,9626.05.2017.

Младеновић Гордана 43.793,9817.05.2017.

Поповић Радивоје 50.746,2820.06.2017.

Стојановић Јаворка 1.199,3617.05.2017.

Ристић Синиша 3.502,4812.06.2017.

Симић Мирјана 16.871,5317.05.2017.

Станимировић Озренка 43.585,0725.05.2017.

Аранђеловић Благоје 27.460,3317.05.2017.

Миљковић Радослав 38.382,1324.05.2017.

Јовчић Даница 34.945,8723.05.2017.

Николић Љубинка 55.587,3717.05.2017.

Миладиновић Љубиша 47.462,0917.05.2017.

Алексић Милованка 632,2217.05.2017.

Симоновић Виолета 3.285,2322.06.2017.

Јовић Бора 5.385,1830.05.2017.

Томић Драгомир 14.919,4417.05.2017.

Стевић Радивоје 3.360,9812.06.2017.

Ђорђевић Сунчица 1.109,3223.05.2017.

Ђорђевић Љубиша 3.122,2223.05.2017.

Павловић Милорад 3.296,8518.05.2017.
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Илић Ђорђе 3.627,2922.06.2017.

Ристић Константин 3.236,5718.05.2017.

Ком. "Дунав осигурање" АДО 7.116,0217.05.2017.

Антић Мирјана 2.598,2118.05.2017.

БИМ-ГРАФ П.Д.Д.О.О. Крушевац 3.151,0718.05.2017.

Укупно: 1.263.929,57

7.176.034,24Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2017. 3.608.273,82
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