
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

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

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: до:

Ст. 40/2009

20.01.2015.

ТУ-ТОПЕК ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА
БАЧКА ТОПОЛА, ЕДВАРДА КАРДЕЉА 2

01.10.2014. 31.12.2014.

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

1

 3.

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

88.976,55

 1.

Некретнине, постројења и опрема

Имовина

27.261,85

0,00

Залихе

0,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

2.827.766,67

Друга финансијска средства (удели и акције)

21.119.834,07

Потраживања

18.175.829,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.10.2014.

Коментар

Почетни биланс на дан 01.10.2014. године је стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2014 године.

Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.261,85

2.827.766,67

88.976,55

0,00

18.175.829,00

Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Износ повећања по
процењеној вредности

Готовина и готовински еквиваленти

Потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Некретнине, постројења и опрема

Имовина

 3.

 4.

 5.

 1.

 2.

0,00 21.119.834,07

1б
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У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или
производње.

Коментар

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.261,85

2.827.766,67

88.976,55

0,00

18.175.829,00

0,00 21.119.834,07

Имовина
Износ смањења по

процењеној вредности

Готовина и готовински еквиваленти

Потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Некретнине, постројења и опрема

Укупно

1в

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без наканде или излучних
захтева.

Коригована
вредност
имовине

Укупно

Умањење вредности имовине због продаје

Имовина

Друга финансијска средства (удели и акције)

Смањење

0,00

 1.

 2.

0,000,00

0,00

Остварена
продајна цена или

наплаћено
потраживање

0,00 3.

 4.

0,00Залихе

Повећање

Потраживања

0,00

0,00

18.175.829,00Некретнине, постројења и опрема

0,00

0,00

0,00

2.827.766,67

0,00

0,00

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене

продајне цене

21.092.572,22

88.976,55

0,00

0,00

1г

Коментар

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

300.000,00 0,00

Камате и други финансијски приходи

Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)

Наплата потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Списак готовинских прилива и одлива

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

0,00

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Остварени приливи
за извештајни

период

Списак готовинских прилива

Некретнине, постројења и опрема

Закуп (у извештајном периоду)

Потраживања (у извештајном периоду)

 6.

 7.

 8.

0,00

Врста прилива

Разлика остварених
прихода и прилива

0,00

0,00

0,00

0,00

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

2а

2

Коментар

Остварени су следећи готовински приливи у извештајом периоду:

1. Камату и друге финансијске приходе у износу од 300.000,00 динара чине:
 - уплата Привредног суда у Суботици у износу од 50.000,00 динара по основу средства преосталих на депозитном рачуну суда од
предујма за покретање стечајног поступка.
 - уплата Привредног суда у Суботици у износу од 250.000,00 динара по основу уплаћених средстава од стране повериоца АД Алева из
Кнежевца по захтеву стечајног управника за предујам додатних трошкова за вођење судских процеса по тужбама за побијање правних
радњи стечајног дужинка у циљу увећања стечајне масе.

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

0,00 300.000,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 300.000,000,00

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

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

0,00 0,00
4.

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

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

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 0,000,00 0,00 300.000,00 300.000,00

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

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

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

0,00 0,003. Комуналне услуге 0,00 0,000,00
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

0,00 7.696,004. Гориво и мазиво 20.000,00 0,007.696,00

0,00 2.534,005. Пошта и телефон 2.600,00 0,002.534,00

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

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

0,00 848,488. Платни промет 1.500,00 0,00848,48

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 1.140,0013. Дневнице и путни трошкови 8.000,00 0,001.140,00

0,00 0,0014. Бруто зараде по уговору o раду 0,00 0,000,00

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

180.500,00 0,0016. Књиговодствене услуге 28.500,00 180.500,000,00

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 2.485,0019. Административне таксе 2.500,00 0,002.485,00

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

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

20.180,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 20.180,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 14.703,48200.680,00 63.100,00 14.703,48 200.680,00

Одобрени планирани трошкови по Закључку стечајног судије
Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 03/2014 од 15.10.2014. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од
2.534,00 динара.
Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 04/2014 од 04.11.2014. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од
4.625,00 динара.
Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 05/2014 од 27.11.2014. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од
8.696,00 динара.

Ставрно настали трошкови у извештајном периоду
Трошкови стечајног поступка
1. Повраћај предујма за покретање стечаја, у износу од 300.000,00 динара односе се на:
- трошкове предујма у износу од 50.000,00 динара уплаћених за покретање стечајног поступка од стране подносиоца предлога за
покретање стечајног поступка.
- трошкове додатног предујма у износу од 250.000,00 динара уплаћених од стране повериоца АД Алева из Кнежевца, уплаћених по
захтеву стечајног управника, а за потребе вођења судских поступака за побијања правних радњи стечајног дужника.

Обавезе стечајне масе:
4. Гориво и мазиво, у износу од 7.696,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у
извештајном периоду.
5. Пошта и телефон, у износу од 2.534,00 динара односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 848,48 динара односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има
отворен пословни рачун.
13. Дневнице и путни трошкови, у износ од 1.140,00 динара односи се на дневнице и трошкове путарине стечајног управника у
извештајном периоду.
19. Административне таксе, у износу од 2.485,00 динара односе се на трошкове овере потписа стечајног управника и таксу НБС за
издавање потврде о броју дана у блокади рачауна.

Плаћени трошкови у извештајном периоду
Обавезе стечајне масе:
4. Плаћени трошкови горива и мазива, у износу од 7.696,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за коришћење
аутомобила у извештајном периоду.
5. Плаћени трошкови поште и телефона, у износу од 2.534,00 динара односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду.
8. Плаћени трошкови платног промета, у износу од 848,48 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у
извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

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

13. Плаћени трошкови дневница и путних трошкова, у износ од 1.140,00 динара односи се на дневнице и трошкове путарине стечајног
управника у извештајном периоду
19. Плаћени трошкови административних такси, у износу од 2.485,00 динара који се односе на трошкове овере потписа стечајног
управника и таксу НБС за издавање потврде о броју дана у блокади рачауна.

 4.

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

0,00

0,00

0,00

4.659.072,44

0,00

Разлучни повериоци

0,00

Врста одлива

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

2в

4.659.072,44

Признате
обавезе на

почетку
извештајног

периода

 1.

IV исплатни ред

 5.

135.362.280,66

7.754.338,16

 3.

II исплатни ред

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

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Исплаћена
награда

стечајног
управника

III исплатни ред

135.362.280,66

 2.

0,00

7.754.338,16

147.775.691,26147.775.691,26 0,00

 6.

Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2014.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

27.261,85 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2014.

 5.

848,48

 4.

312.558,37

 2. 286.145,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 160-331438-12, отвореног код Banca Intesa
А.Д. Београд. Стање на рачуну на дан 31.12.2014. године износи 312.558,37 динара.

13.855,00

Крајње стање у благајни

0,0001.10.14.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 13.855,00

 4. 0,0031.12.2014.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 13.855,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих
трошкова:
- трошкови горива и мазива, у износу од 7.696,00 динара, а који се односе на трошкове горива стечајног управника за коришћење
аутомобила.
- трошкови поште и телефона, у износу од 2.534,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште.
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- трошкови дневница и путни трошкови, у износу од 1.140,00 динара, а који се односе на трошкове дневница стечајног управника и
плаћених путарина.
- трошкови административних такси, у износу од 2.485,00 динара, а који представљају трошак овере потписа стечајног управника и такса
НБС за издавање потврде о броју дана у блокади рачуна.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Бојана Вигњевић1. 0,00

Адвокатска канцеларија "Рацић & Витомировић2. 0,00

Адвокатска канцеларија "Добрић"3. 0,00

 Књиговодствена агенција "ZDS OFFICE" д.о.о. Бачка Топола4. 0,00

0,00Укупно

У извештајном периоду, од 01.10.-31.12.2014 године, стечајни управник је извршио ангажовање Бојане Вигњевић из Вишњевца, улица
Стевана Бањанина 22, за обављање административних послова.
Закључком Привредног суда у Суботици, посл. бр. Ст 69/2010 од 07.11.2014 године, одобрено је ангажовање административног радника
за обављање административних послова стечајног дужника и послова вођења ЕРС-а на период од 01.11.2014 године, па док трају
потребе, а најдуже до закључења стечајног поступка, за месечни износ накнаде од 20,000.00 динара нето.
По наведеном основу није извршена исплата ангажованог лица у извештајном периоду.

У извештајном периоду, од 01.10.-31.12.2014 године, стечајни управник је извршио ангажовање адвкатске канцеларије "Рацић &
Витомировић" из Суботице, улица Ђуре Ђаковића број 15, за пружање правних услуга.
Закључком Привредног суда у Суботици, посл. бр. Ст 69/2010 од 07.11.2014 године, одобрено је ангажовање адвкатске канцеларије
"Рацић & Витомировић" из Суботице, улица Ђуре Ђаковића број 15, на период од 01.11.2014 године, па док трају потребе, а најдуже до
закључења стечајног поступка. Трошак ангажовања адвокатске канцеларије представља награду за уговорене правне услуге у висини од
50% од награде предвиђене важећом Адвокатском тарифома за рад адвоката по свакој предузеој радњи и уз исплату преосталих 50%
од нагарде - након правоснажности судске одлуке којом је награда по АТ РС досуђена стечајном дужнику у случају успеха у спору.
По наведеном основу није извршена исплата ангажованог лица у извештајном периоду.

У извештајном периоду, од 01.10.-31.12.2014 године, стечајни управник је извршио ангажовање адвкатске канцеларије "Добрић" из
Београда, улица Бирчанинова број 15, за пружање правних услуга.
Закључком Привредног суда у Суботици, посл. бр. Ст 69/2010 од 07.11.2014 године, одобрено је ангажовање адвкатске канцеларије
"Добрић" из Београда, улица Бирчанинова број 15, на период од 01.11.2014 године, па док трају потребе, а најдуже до закључења
стечајног поступка. Трошак ангажовања адвокатске канцеларије представља награду за уговорене правне услуге у висини од 50% од
награде предвиђене важећом Адвокатском тарифома за рад адвоката по свакој предузеој радњи и уз исплату преосталих 50% од
нагарде - након правоснажности судске одлуке којом је награда по АТ РС досуђена стечајном дужнику у случају успеха у спору.
По наведеном основу није извршена исплата ангажованог лица у извештајном периоду.

У извештајном периоду, од 01.10.-31.12.2014 године, стечајни управник је извршио ангажовање књиговодствене агенције "ZDS Office"
д.о.о. Бачка Топола" за потребе вођења књиговодства стечајног дужника.
Тршкови ангажовања књиговодствене агенције износе 9.500,00 динара месечно бруто.
По наведеном основу у извештајном периоду, није било исплата наведеној књиговодственој агенцији.

Коментар

6.

 5. 0,00

312.558,37

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

На дан

Укупно без депозита

88.976,55

Имовина

Некретнине, постројења и опрема

 4.

Депозит (продаја имовине, закуп)

 1.

Залихе

Стечајни биланс на крају периода

18.175.829,00

5

0,00

31.12.2014.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

2.827.766,67

21.405.130,59

Коментар

Стечајни биланс на крају периода
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1.. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 312.558,37 динара чине средства на рачуну број 160-331438-12 (извод број 20 од
31.12.2014. године - Banca Intesa АД Београд).

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
* дневни изводи за извештајни период
* евиденција извода по врстама прилива и одлива
* спецификација излазних и улазних фактура
* извештај повереника о оствареним активностима
* извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном већу
4 Стечајном судији
5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

15.10.2014.  Периодични извештај
Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. -
30.09.2014. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних упарвника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

03.11.2014.  План трошкова
Привредном суду у Суботици је достављен план трошкова за период 01.11 - 30.11.2014. године.

01.12.2014.  Захтев за уплату додатних средстава
Стечајном судији је достављен захтев за уплату додатних средстава, са предлогом да суд проследи захтев повериоцу АД Алева из Новог
Кнежевца.

03.12.2014.  План трошкова
Привредном суду у Суботици је достављен план трошкова за период 01.12- 31.12.2014. године

29.12.2014.  Захтев за уплату додатних средстава
Стечајном судији је достављен захтев за уплату додатних средстава, са предлогом да суд проследи захтев повериоцу Дарком д.о.о. из
Новог Сада.

30.12.2014.  План трошкова
Привредном суду у Суботици је достављен план трошкова за период 01.01. - 31.01.2015. године
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Прилози

20.01.2015.Датум:

ТУ-ТОПЕК ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА БАЧКА
ТОПОЛА, ЕДВАРДА КАРДЕЉА 2

Назив стечајног дужника:

Број предмета: Ст. 40/2009

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.10.2014. 31.12.2014.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2014.за период од: 31.12.2014.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја
250.000,00

POVRACAJ_PREDU
JMA-1485471

11.12.2014.

Подносилац предлога за покретање стечаја
50.000,00

POVRACAJ_PREDU
JMA-1485473

11.12.2014.

Укупно: 300.000,00

300.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

Вигњевић Драган 7.696,008 27.11.2014.

Укупно: 7.696,00

Пошта и телефон

Вигњевић Драган 2.534,005 10.10.2014.

Укупно: 2.534,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

25,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.10.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

245,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.10.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

50,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.11.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

245,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

29.11.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

38,48

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.12.2014.
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Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

245,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.12.2014.

Укупно: 848,48

Дневнице и путни трошкови

Вигњевић Драган 1.140,006 04.11.2014.

Укупно: 1.140,00

Административне таксе

Вигњевић Драган 2.485,007 04.11.2014.

Укупно: 2.485,00

14.703,48Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 314.703,48

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-3111210029438-32
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-331438-12
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1130376-23
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-923067-31
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-927174-29
Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-18311-14
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700015646-11
Banca Intesa A.D. Beograd, 160-311439-63

01.10.2014. 27.261,85Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2014.за период од: 31.12.2014.

Камате и други финансијски приходи

Banca Intesa A.D.- Beograd 250.000,0011.12.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 50.000,0011.12.2014.

Укупно: 300.000,00

300.000,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2014.за период од: 31.12.2014.

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

Вигњевић Драган 7.696,0002.12.2014.

Укупно: 7.696,00

Пошта и телефон

Вигњевић Драган 2.534,0017.10.2014.

Укупно: 2.534,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 25,0020.10.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 245,0031.10.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 50,0010.11.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 245,0029.11.2014.
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Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 38,4810.12.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 245,0031.12.2014.

Укупно: 848,48

Дневнице и путни трошкови

Вигњевић Драган 1.140,0007.11.2014.

Укупно: 1.140,00

Административне таксе

Вигњевић Драган 2.485,0007.11.2014.

Укупно: 2.485,00

14.703,48Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2014. 312.558,37
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