
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

Ст.38/2010

06.10.2014.

УТВА - РАДНИК ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА
УГОСТИТЕЉСТВО ПАНЧЕВО, УТВЕ ЗЛАТОКРИЛЕ 7 - У
СТЕЧАЈУ

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Ненад Унчевић

Број лиценце:

08006202Матични број:

1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1281210032986-90Текући рачуни стечајног дужника:

2) Piraeus banka a.d. Beograd, 125-1803068-03

3) Комерцијална Банка АД Београд, 205-207626-47

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5.  овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: до:01.07.2014. 30.09.2014.

 9.

Остала имовина

23.355.160,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

35.967.931,31Укупно без депозита

0,00

 5.

12.000.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

612.771,31

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.07.2014.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:
1.  Готовина и готовински еквиваленти - наведени износ чине  новчана средства на текућем рачуну у износу од 612.286,81 динар и
новчана средства у благајни у износу од  484,50 динара.
2. Орочена средства - наведени износ се односи на новчана средстава која су орочена код Комерцијалне банке а.д. Београд.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - наведени износ се односи на вредност непродате некретнине.

1УТВА - РАДНИК ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО ПАНЧЕВО, УТВЕ ЗЛАТОКРИЛЕ 7 - У СТЕЧАЈУ - Извештај за
јул - септембар 2014.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

23.967.931,31

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

23.355.160,00

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

612.771,31

Укупно

0,00

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

 8.

612.771,31Готовина 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

0,00

 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

23.967.931,31

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

23.355.160,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

23.355.160,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

23.355.160,00

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

0,00

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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јул - септембар 2014.



Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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

59.806,02

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

0,0012.059.806,02

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

12.000.000,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ се односи на приливе по основу камата на орочена средства у извештајном
периоду.
12. Повраћај орочених средстава - након истека периода орочавања, извршен је повраћај орочених новчаних средстава, ради намирења
разлучних поверилаца.

3УТВА - РАДНИК ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО ПАНЧЕВО, УТВЕ ЗЛАТОКРИЛЕ 7 - У СТЕЧАЈУ - Извештај за
јул - септембар 2014.



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

198.391,05 0,002. Судски трошкови 0,00 13.891,05184.500,00

800.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 800.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

2.497.500,00 150.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 150.000,00 2.643.000,004.500,00

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 189.000,003.495.891,05 150.000,00 150.000,00 3.456.891,05

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

4.254,24 648,001. Канцеларијски материјал 12.000,00 1.424,043.478,20

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

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

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

55,00 1.920,005. Пошта и телефон 6.000,00 0,001.975,00

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

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

100,00 734,008. Платни промет 14.000,00 0,00834,00

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

0,00 0,0010. Премија додатног осигурања ст. управника 0,00 0,000,00

0,00 0,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 0,00 0,000,00

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

0,00 0,0013. Дневнице и путни трошкови 0,00 0,000,00

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

31.459,55 62.089,0715. Бруто зараде по уговору о делу 72.150,00 0,0093.548,62

0,00 70.800,0016. Књиговодствене услуге 35.400,00 11.800,0059.000,00

159.600,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 0,00159.600,00

519.319,84 -109.987,6818. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 500.000,00 0,00409.332,16

0,00 4.540,0019. Административне таксе 0,00 4.540,000,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

0,00 0,0021. Камате и други финансијски расходи 0,00 0,000,00

176.140,37 0,0022. Трошкови оглашавања 200.000,00 176.140,370,00

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

112,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 112,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

5.600.000,00

0,00

Укупно 6.327.767,98891.041,00 839.550,00 30.743,39 194.016,41

Трошкови стечајног поступка:
Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.495.891,05 динара.
Одобрени планирани трошкови по решењима стечајног судије износе 150.000,00 динара.
Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 150.000,00 динара.
Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 189.000,00 динара.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.456.891,05 динара.
Обавезе стечајне масе:
Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 891.041,00 динара.
Одобрени планирани трошкови по решењима стечајног судије износе 839.550,00 динара.

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 140.731,07 динара. Овај износ је умањен за износ смањења обавеза од
109.987,68 динара по основу пореза на имовину, те је због тога, у горњој табели исказан укупан износ стварно насталих трошкова од
30.743,39 динара.
Плаћени трошкови у извештајном периоду укупно износе 6.327.767,98 динара, од чега се износ од 727.767,98 динара односи на
плаћене обавезе стечајне масе, а износ од 5.600.000,00 динара на пренос средстава ради орочавања,.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 194.016,41 динара.
Напомена:
Плаћени трошкови у извештајном периоду, на позицијама: 2. Судски трошкови и 16. Књиговодствене услуге, су већи од одобрених
износа у овом извештајном периоду, из разлога што су ови трошкови планирани и одобрени од стране стечајног судије у предходном
извештајном периоду, а намирени у овом извештајном периоду.

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

20.496.777,11

I исплатни ред

 1.

III исплатни ред

127.798.981,08

7.

0,00

0,00

18.994.104,79

12.159.201,50

0,00

0,00

108.701.304,34

 5.

88.204.527,23

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

6.070.368,28

-8.337.575,61

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

103.571,95 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

103.571,95

6.070.368,28

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

33.402.048,68

Врста одлива

Разлучни повериоци

121.710.147,86

Коментар

У извештајном периоду је извршено намирење дела утврђених разлучних потраживања повериоца РС Министарство финансија Пореска
управа, Филијала Панчево, у износу од 6.070.368,28 динара, из новчаних средстава остварених продајом имовине под теретом.

Разлучни повериоци за које није било средстава за намирење из новчаних средстава остварених продајом имовине под теретом, у
складу са чланом 49. Закона о стечају, преведени су у стечајне повериоце трећег исплатног реда. Такође је требало и ненамирени део
утврђеног потраживања повериоца РС Министарство финансија Пореска управа, Филија Панчево, у износу од 18.994.104,79 динара,
превести у у стечајне повериоце трећег исплатног реда. Због грешке, која начињена приликом почетног уноса података у ЕРС, а коју није
могуће сада исправити у ЕРС-у, овај поверилац, иако је остао исказан као разлучни поверилац, биће намирен у истом проценту и на исти
начин, као и сви стечајни повериоци трећег исплатног реда (укључујући и разлучне повериоце који су преведени у стечајне повериоце
трећег исплатног реда).

На основу наведеног, након превођења свих ненамирених потраживања разлучних поверилаца у стечајне повериоце трећег исплатног
реда, стање ненамирених потраживања је следеће: разлучних поверилаца 0,00 динара,  другог исплатног реда 103.571,95 динара, а
трећег исплатног реда 127.695.409,13 динара, тако да укупна ненамирена потраживања стечајних поверилаца износе 127.798.981,08
динара.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2014.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

612.286,81 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2014.

 5.

12.586.651,76

 4.

85.441,07

 2. 12.059.806,02

 6.

Укупан одлив
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1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - на редовном рачуну стечајног дужника налази се износ од 612.286,81 динар.
2. Укупан прилив - наведени износ се односи на прилив по основу камате на орочена средства и на прилив по основу повраћаја
орочених средстава након истека периода орочења.
3. Укупан одлив - наведени износ се односи на: намирење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду,
намирење разлучног повериоца, као и на пренос средстава ради орочавања.
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) - на редовном рачуну стечајног дужника налази се износ од 85.441,07 динара, који је
преостао након намирења трошкова, разлучног повериоца и преноса новчаних средстава ради орочавања.

484,50

Крајње стање у благајни

484,5001.07.14.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2014.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б
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У извештајном периоду је извршен пренос новчаних средства из благајне на редован рачун стечајног дужника. На тај начин је стање у
благајни сведено на 0,00 динара. Благајна готовог новца је угашена, те на крају извештајног периода стечајни дужник не поседују
благајну новчаних средстава, нити било коју другу благајну новчаних еквивалената.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Верица Величковић1. 93.548,62

ВЕГ ДОО Зрењанин2. 59.000,00

Адвокат Саша Левнајић3. 159.600,00

312.148,62Укупно

У извештајном периоду, намирено је ангажовано лице Верица Величковић за  јун, јул, август и септембар 2014. године. Уговорена и
одобрена од стране стечајног судије,  месечна нето накнада за именовану износи 15.000,00 динара. Наведени износ у горњој табели
односи се на исплаћену бруто накнаду за четири месеца.
Привредно друштво ВЕГ ДОО Зрењанин, намирено је за пружене услуге вођења пословних књига  за април, мај, јун, јул и август 2014.
године.  Уговорена и одобрена од стране стечајног судије,  месечна накнада за пружање књиговодствених услуга износи 11.800,00
динара.
Адвокат Саша Левнајић, исплаћен је за пружене адвокатске услуге у периоду од августа 2013. године, до јула 2014. године. Уговорена и
одобрена од стране стечајног судије, накнада за адвоката, обрачунава се по адвокатској тарифи умањеној за 20%.
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 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

5.600.000,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

23.355.160,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

29.040.601,07

Лиценце и патенти

0,00

85.441,07

 8.

30.09.2014.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства
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Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:
1.  Готовина и готовински еквиваленти - наведени износ чине  новчана средства на текућем рачуну.
2. Орочена средства - наведени износ се односи на новчана средстава која су орочена код Комерцијалне банке а.д. Београд.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - наведени износ се односи на вредност непродате некретнине.

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

02.07.2014.  Поднесак - план трошкова за јул 2014. године
Предат је суду на одобрење  план трошкова за јул 2014. године, уз сагласност Агенције за приватизацију.

04.07.2014.  Поднесак - обавештење стечајном судији
Након пријема сагласности стечајног управника, предат је поднесак стечајном судији, којим га извештавамо о проблемима везаним за
обрачун износа намирења и намирења разлучних поверилаца.

15.07.2014.  Сагласност стечајног управника - ангажовање књиговође
Примљена је сагласност стечајног управника, на предлог повереника да се ради вођења пословних књига и сачињавања годишњих
финансијских извештаја, ангажује привредно друштво "ВЕГ" ДОО Зрењанин.

15.07.2014.  Поднесак - захтев за сагласност за ангажовање књиговође
Предат је поднесак стечајном судији, уз  сагласност стечајног управника, којим се тражи сагласност за ангажовање привредног друштва
"ВЕГ" ДОО Зрењанин, ради вођења пословних књига и сачињавања годишњих финансијских извештаја,

16.07.2014.  Предлог- извештај за други квартал 2014. године
Сачињен је и послат на сагласност стечајном управнику Агенцији за приватизацију РС, предлог Извештаја стечајног управника о току
стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2014. године

21.07.2014.  Предлог усаглашавања стања обавеза према Пореској управи града Панчева
Сачињен је преглед обавеза стечајног дужника из стечаја,  по основу пореза на имовину, накнаде за заштиту животне средине и таксе за
истицање фирме. Уз преглед, сачињен је и предлог Записника о усаглашеном стању обавеза.

01.08.2014.  Сагласност на извештај за други квартал 2014. године
Примљена је сагласност стечајног управника, Агенција за приватизацију РС, за предложени Извештај стечајног управника о току
стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2014. године.

02.08.2014.  Предлог плана трошкова за август 2014. године
Сачињен је план трошкова за август 2014. године и послат Агенцији за приватизацију на сагласност.

04.08.2014.  Достављање стечајном судији извештаја за други квартал 2014. године
Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе, за други квартал 2014. године, је достављен стечајном
судији, одбору поверилаца, председнику скупштине поверилаца, путем поште. Извештај је запримљен код суда дана 05.08.2014.
године.

07.08.2014.  Сагласност на предложени план трошкова за август 2014. године
Примљена је сагласност зна предложени план трошкова за август 2014. године од Агенције за приватизацију.
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11.08.2014.  Решење - одобрен план трошкова за јун 2014. године
Примљено је од суда решење, којим се одобрава  план трошкова за јун 2014. године.

11.08.2014.  Решење - одобрена  допуна плана трошкова за јун 2014. године
Примљено је од суда решење, којим се одобрава допуна плана трошкова за јун 2014. године.

11.08.2014.  Решење - одобрен план трошкова за јул 2014. године
Примљено је од суда решење, којим се одобрава  план трошкова за јул 2014. године.

11.08.2014.  Закључак -  сагласност за ангажовање књиговође
Примљено је решење стечајног судије, којим се одобрава ангажовање привредног друштва "ВЕГ" ДОО Зрењанин, ради вођења
пословних књига и сачињавања годишњих финансијских извештаја.

12.08.2014.  Предлог - обрачун намирења разлучних поверилаца
Ради добијања сагласности стечајног управника, достављен је предлог обрачуна намирења разлучних поверилаца.

19.08.2014.  Изјашњење на поднесак разлучног повериоца Ђорђевски Јасмине
Сачињен је и предат поднесак стечајном судији, у одређеном року,  којим се стечајни управник изјашњава на поднесак разлучног
повериоца Ђорђевски Јасмине од 09.07.2014. године, а који је повереник стечајног управника примио 11.08.2014. године. Стечајни
судија је закључком наложио стечајном управнику да се изјасни на поднесак Ђорђевски Јасмине, у року од осам дана.

22.08.2014.  Предлог плана трошкова за септембар 2014. године
Сачињен је план трошкова за септембар 2014. године и послат Агенцији за приватизацију на сагласност.

22.08.2014.  Решење - одобрен план трошкова за август 2014. године
Примљено је од суда решење, којим се одобрава  план трошкова за август 2014. године.

03.09.2014.  Сагласност на предложени план трошкова за септембар 2014. године
Примљена је сагласност зна предложени план трошкова за септембар 2014. године од Агенције за приватизацију.

03.09.2014.  Предлог документације ради продаје стечајног дужника као правног лица
Сачињен је предлог текста продајне документације, огласа и обавештења о намери, плану, роковима и начину продаје стечајног
дужника као правног лица, који е послат стечајном управнику Агенцији за приватизацију РС.

09.09.2014.  Предлог - орочавање слободних новчаних средстав
Ради сагласности, упућен је предлог стечајном управнику, Агенцији за приватизацију РС, да се слободна новчана средства у износу од
5.600.000,00 динара, ороче на период од 31 дан, уз ефективну каматну стопу од 5,75% на годишњем нивоу, код Комерцијалне банке а.д.
Београд.

11.09.2014.  Сагласност за обрачун и намирење разлучних поверилаца
Примљена је сагласност стечајног управника за обрачун намирења и намирење разлучних поверилаца.

11.09.2014.  Намирење разлучног повериоца
По основу одобреног обрачуна намирења разлучних поверилаца, намирен је само један разлучни поверилац и то РС Министарство
финансија, Пореска управа, Филијала Панчево, у износу од 6.070.368,28 динара.

11.09.2014.  Достава обрачуна намирења разлучним повериоцима
Свим разлучним повериоцима је достављен одобрен обрачун намирења разлучних поверилаца.

11.09.2014.  Предлог - ислата награде стечајног управника по основу намирења разлучних поверилаца
Упућен је на сагласност стечајном управнику, Агенцији за приватизацију, текст поднеска, којим се предлаже стечајном судији да одобри
исплату награде стечајном управнику по основу намирења разлучног повериоца.

11.09.2014.  Захтев за за издавање листова непокретности
Ради припреме продајне документације, упућен је захтев РГЗ Катастар непокретности Панчево, за издавање листова непокретности бр.
14110, 13795, 43, 14109 и 39, сви КО Панчево.

12.09.2014.  Поднесак - обавештење стечајном судији о намирењу разлучног повериоца
Након извршеног намирења разлучног повериоца, поднеском је обавештен стечајни судија о извршеном намирењу. Уз поднесак,
достављен је и обрачун намирења разлучних повберилаца.

16.09.2014.  Уговор о орачавњу слободних новчаних средстава
Примљена је сагласност стечајног управника за предложено орочавање слободних новчаних средстава, на основу које је закључен
Уговор о депоновању средстава са Комерцијалном банком а.д. Београд. Орочен је износ од 5.600.000,00 динара, на период од 31 дан,
уз ефективну каматну стопу од 5,75% на годишњем нивоу.

18.09.2014.  Захтев за измену листеутврђених потраживања разлучних и стечајних поверилац
Путем суда је достављен захтев за измену листе утврђених потраживања разлучних и стечајних поверилац, који је упитио разлучни и
стечајни поверилац РС Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Панчево.
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18.09.2014.  Предлог - измена листе утврђених потраживања разлучних и стечајних поверилаца
Извршена је измена листе по основу захтева разлучног и стечајног повериоца РС Министарство финансија, Пореска управа, Филијала
Панчево, као и по основу окончаних парница са повериоцима Ђорђевски Јасмином из Панчева и ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Панчево.
Такође је извршена измена наведене листе и по основу извршеног прерачуна законске затезне камате на призната потраживања, у
складу са одлуком Уставног суда бр. УС.бр. 82/09 од 12.07.2014. године. Комплетна измењена листа признатих потраживања,
достављена је стечајном управнику, Агенцији за приватизацију, на сагласност.

19.09.2014.  Решење - одобрен план трошкова за септембар 2014. године
Примљено је од суда решење, којим се одобрава  план трошкова за септембар 2014. године.

19.09.2014.  Сагласност - ислата награде стечајног управника по основу намирења разлучних поверилаца
Примљена је сагласност стечајног управника за достављање поднеска стечајном судији, ради одобрења исплате награде стечајног
управника, по основу намирења разлучног повериоца.

19.09.2014.  Поднесак - ислата награде стечајног управника по основу намирења разлучних поверилаца
Уз сагласност стечајног управника, достављен је поднесак стечајном судији, ради одобрења исплате награде стечајног управника, по
основу намирења разлучног повериоца.

22.09.2014.  Записник о усаглашеном стању обавеза према Пореској управи града Панчева
Потписан је Записник о усаглашеном стању обавеза стечајног дужника, према Пореској управи града Панчева. Записником је утврђен
износ обавеза стечајног дужника из стечаја по основу: пореза на имовину, накнаде за заштиту животне средине и таксе за истицање
фирме.

26.09.2014.  Информација о активностима у стечајном поступку
На захтев председнице Привредног суда у Панчеву, сачињен је поднесак о активностима у току, и о планираним активностима ради
окончања стечајног поступка који се спроводи над стечајним дужником ДП "УТВА-РАДНИК" Панчево.
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Прилози

06.10.2014.Датум:

УТВА - РАДНИК ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА
УГОСТИТЕЉСТВО ПАНЧЕВО, УТВЕ ЗЛАТОКРИЛЕ 7 - У
СТЕЧАЈУ

Назив стечајног дужника:

Број предмета: Ст.38/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2014. 30.09.2014.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2014.за период од: 30.09.2014.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај
50.000,00

072014/накн.тро
ш.

31.07.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај
50.000,00

082014/накн.тро
ш

30.08.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај
50.000,00

092014/накн.тро
ш.

30.09.2014.

Укупно: 150.000,00

150.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

СР Натура Зрењанин 399,00118/14 06.08.2014.

СР Натура Зрењанин 249,00138/14 24.09.2014.

Укупно: 648,00

Пошта и телефон

ПТТ Зрењанин 1.975,00142310100582 27.08.2014.

Укупно: 1.975,00

Платни промет

Комерцијална Банка АД Београд 68,0013/15082014 15.08.2014.

Комерцијална Банка АД Београд 12,0014/20082014 20.08.2014.

Комерцијална Банка АД Београд 12,0015/27082014 27.08.2014.

Комерцијална Банка АД Београд 56,0016/29082014 29.08.2014.

Комерцијална Банка АД Београд 12,0017/04092014 04.09.2014.

Комерцијална Банка АД Београд 324,0018/11092014 11.09.2014.

Комерцијална Банка АД Београд 48,0019/15092014 15.09.2014.

Комерцијална Банка АД Београд 8,0020/16092014 16.09.2014.

Комерцијална Банка АД Београд 174,0021/22092014 22.09.2014.

Комерцијална Банка АД Београд 20,0022/30092014 30.09.2014.

Укупно: 734,00
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Бруто зараде по уговору о делу

Величковић Верица 15.000,0007.2014. 31.07.2014.

Пореска управа, Филијала Зрењанин
8.148,15

07.2014.-порез и
допр.

31.07.2014.

Величковић Верица 15.000,0008.2014. 29.08.2014.

Пореска управа, Филијала Зрењанин
8.518,14

08.2014.-порез и
допр.

29.08.2014.

Величковић Верица 15.000,0009.2014. 30.09.2014.

Пореска управа, Филијала Зрењанин
8.734,18

09.2014.-порез и
допр.

30.09.2014.

Укупно: 70.400,47

Књиговодствене услуге

ВЕГ ДОО Зрењанин 35.400,00IV-VI 2014. 01.07.2014.

ВЕГ ДОО Зрењанин 11.800,00VII 2014 31.07.2014.

ВЕГ ДОО Зрењанин 11.800,00100222 25.08.2014.

ВЕГ ДОО Зрењанин 11.800,00100246 26.09.2014.

Укупно: 70.800,00

Административне таксе

РГЗ, Служба за катастар непокретности Панчево 4.250,001325 17.09.2014.

Републичке административне таксе 290,001325/1 17.09.2014.

Укупно: 4.540,00

149.097,47Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 299.097,47

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1281210032986-90
АД Војвођанска банка, 355-3200105292-68
Piraeus banka a.d. Beograd, 125-3105570006427721
Piraeus banka a.d. Beograd, 125-1803068-03
Комерцијална Банка АД Београд, 205-207626-47
Комерцијална банка АД Београд, 908-20501-70/405301-
0042003028660

01.07.2014. 12.612.771,31Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2014.за период од: 30.09.2014.

Камате и други финансијски приходи

Комерцијална Банка АД Београд 22.076,9907.07.2014.

Комерцијална Банка АД Београд 910,9815.07.2014.

Комерцијална Банка АД Београд 36.817,5521.07.2014.

Комерцијална Банка АД Београд 0,5030.07.2014.

Укупно: 59.806,02

Повраћај орочених средстава

Комерцијална банка АД Београд 12.000.000,0021.07.2014.

Укупно: 12.000.000,00

12.059.806,02Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2014.за период од: 30.09.2014.
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Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

РС - Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Регионални центар Нови
Сад, Филијала Панчево 184.500,00

15.08.2014.

Укупно: 184.500,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 1.500,0015.08.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 1.500,0015.08.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 1.500,0004.09.2014.

Укупно: 4.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

MIS COMERC д.о.о. Зрењанин 2.593,2015.08.2014.

СР Натура Зрењанин 216,0015.08.2014.

СР Натура Зрењанин 270,0015.08.2014.

СР Натура Зрењанин 399,0029.08.2014.

Укупно: 3.478,20

Пошта и телефон

ПТТ Зрењанин 1.975,0027.08.2014.

Укупно: 1.975,00

Платни промет

Комерцијална Банка АД Београд 68,0015.08.2014.

Banca Intesa ад Београд 100,0015.08.2014.

Комерцијална Банка АД Београд 12,0020.08.2014.

Комерцијална Банка АД Београд 12,0027.08.2014.

Комерцијална Банка АД Београд 56,0029.08.2014.

Комерцијална Банка АД Београд 12,0004.09.2014.

Комерцијална Банка АД Београд 324,0011.09.2014.

Комерцијална Банка АД Београд 48,0015.09.2014.

Комерцијална Банка АД Београд 8,0016.09.2014.

Комерцијална Банка АД Београд 174,0022.09.2014.

Комерцијална Банка АД Београд 20,0030.09.2014.

Укупно: 834,00

Бруто зараде по уговору о делу

Величковић Верица 15.000,0029.08.2014.

Пореска управа, Филијала Зрењанин 8.148,1529.08.2014.

Величковић Верица 15.000,0029.08.2014.

Пореска управа, Филијала Зрењанин 8.148,1529.08.2014.

Величковић Верица 15.000,0029.08.2014.

Пореска управа, Филијала Зрењанин 8.518,1429.08.2014.

Величковић Верица 15.000,0030.09.2014.

Пореска управа, Филијала Зрењанин 8.734,1830.09.2014.

Укупно: 93.548,62

Књиговодствене услуге

ВЕГ ДОО Зрењанин 35.400,0020.08.2014.

ВЕГ ДОО Зрењанин 11.800,0020.08.2014.

ВЕГ ДОО Зрењанин 11.800,0029.08.2014.

Укупно: 59.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Саша Левнајић 159.600,0015.08.2014.

Укупно: 159.600,00
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Порези (на имовину, добит, кап. добит)

РС Градска управа Секретеријат за пореску администрацију, Панчево 249.843,9222.09.2014.

РС Градска управа Секретеријат за пореску администрацију, Панчево 19.632,0022.09.2014.

РС Градска управа Секретеријат за пореску администрацију, Панчево 75.791,2922.09.2014.

РС Градска управа Секретеријат за пореску администрацију, Панчево 35.978,9122.09.2014.

РС Градска управа Секретеријат за пореску администрацију, Панчево 28.086,0422.09.2014.

Укупно: 409.332,16

Орочење средстава

Комерцијална банка АД Београд 5.600.000,0016.09.2014.

Укупно: 5.600.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци

РС - Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Регионални центар Нови
Сад, Филијала Панчево 6.070.368,28

12.09.2014.

Укупно: 6.070.368,28

12.587.136,26Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2014. 5.685.441,07
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