
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2. Ст. 332/2012

11.07.2012.

MDA PRODUKT друштво за производњу, трговину и услуге
ДОО Ћуприја

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Име и презиме стечајног управника: Рајко Фуштар

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Број лиценце: 155-0402

20009438Матични број:

1) Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-21816-37Текући рачуни стечајног дужника:

2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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:22.05.2012. 30.06.2012.

 9.

Остала имовина

12.332.260,21

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

12.538.519,39Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

0,00

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

206.259,18

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.

22.05.2012.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

У табели 1а приказане су врeдности из извештаја о економско финансијком положају стечајног дужника ( почетни стечајни биланс ).
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

12.538.519,39

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

12.332.260,21

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

0,00

Укупно

206.259,18

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности због накнадно пронађене имовине.

 8.

0,00Готовина 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

206.259,18

 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

12.538.519,39

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

12.332.260,21

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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

12.332.260,21

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

12.538.519,39

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

206.259,18

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

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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

0,00470.000,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

470.000,00

0,00

0,00

Коментар

Прилив остварен по основу предујма за покретање стечаја у износу од 470.000,00 динара.
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Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

0,00 470.000,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 470.000,000,00

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

0,00 30.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 30.000,00 20.000,0010.000,00

0,00 0,00
4.

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

0,00 8.500,005. Накнада трошкова стечајног управника 8.500,00 2.000,006.500,00

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 1.000,008. Остали трошкови стечајног поступка 1.000,00 1.000,000,00

Укупно 16.500,000,00 39.500,00 509.500,00 493.000,00

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 2.040,001. Канцеларијски материјал 2.000,00 2.040,000,00

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

0,00 2.475,005. Пошта и телефон 2.500,00 2.106,00369,00

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

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

0,00 327,508. Платни промет 1.500,00 0,00327,50

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

0,00 26.520,0015. Бруто зараде по уговору о делу 26.520,00 17.680,008.840,00

0,00 32.000,0016. Књиговодствене услуге 32.000,00 15.000,0017.000,00

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 3.930,0019. Административне таксе 7.000,00 0,003.930,00

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 20.000,0024. Остали трошкови стечајне масе 20.000,00 15.000,005.000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 35.466,500,00 91.520,00 87.292,50 51.826,00

Стечајни судија је решењима  Бр.2. Ст 332/2012  године  од 01.06.2012. и 04.06.2012. одобрио план трошкова за мај и јун  2012. године у
укупном износу од 131.020,00 динара.
Настали трошкови у извештајном периоду су износу од 596.792,50 динара од чега су трошкови предујма за покретање стечаја у износу
од 470.000,00 динара а износ од 126.792,50 динара су остали стварно настали трошкови .
Трошкови стечајног поступка:
1-Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 470.000,00 динара.
3-Прелиминарна награда стечајног управника по решењу стечајног судије.
5-Накнада трошкова стечајног управника
8- Остали трошкови стечајног поступка.

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 потребног за вођење стечајног поступка (набавка регистратора, фасцикли, папира, коверата и
фотокопирање ).
5-Трошкови поште (у току извештајног периода послата су обавештења повериоцима писменим путем о отварању стечајног поступка.)
8-Трошкови платног промета по Уговору о отварању и вођењу рачуна код Чачанске банке а.д.
15-Ангажовање по уговору о делу Кујунџић Гордане дипл.ек. из Крагујевца, улица Космајског одреда бр. 7, за пријем и евиденцију
поште, експедовање поште, за пријем и сређивање документације за ЕФИ, уношење пријава потраживања поверилаца у ЕРС, као и
друге административнио-техничке и стручне послове, уз месечну накнаду у износу од 10.000.00 дин. нето у периоду од 01.06.2012. год.
до 31.12.2012.год.
16-Ангажовање по уговору о пружању књиговодствених услуг, Агенције PER CONTO, Крагујевац  власника Милошевић Лалице, за израду
финансијских извештаја, почетног стечајног биланса и свих послова који се односе на унос и обраду података у ЕРС (поседовање
сертификата за рад у ЕРС-У), вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, сређивање документације стечајног
дужника, попис пословне документације стечајног дужника уз месечну накнаду у износу од 15.000.00 дин., у периоду од 01.06.2012.
год. до 31.12.2012. год.
Ангажовање Агенције за пружање књиговодствених услуга ЦЕНТАР  МИКИ из Ћуприје, власника Николић Мирољуба за израду биланса
стања, биланса успеха, израду закључног листа, ажурирање документације која се односи на имовину стечајног дужника, евидентирање
потраживања и дуговања стечајног дужника, припрема одјаве запослених радника и све што је потребно за сачињавање почетног
стечајног биланса,уз накнаду у износу од 12.000,00 дин.(једнократно).
19- Административне таксе за АПР и ОП образци, .
24-Ангажовање по уговору о пружању услуга Агенције за консалтинг Биљане Ловић Обрадовић из Крагујевца, сређивање и припрема
документације за ЕФИ, уношење података и пријава потраживања поверилаца у ЕРС, послове контроле и координације по налогу
стечајног управника, административне послове, припремање и обрада документације неопходне за ажурирање евиденција ради
наплате потраживања стечајног дужника и друге оперативне послове уз месечну накнаду у износу од 15.000.00 дин. у периоду од
01.06.2012. год. до 31.12.2012. год.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

 4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

0,00

I исплатни ред

 1.

III исплатни ред

0,00

7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 5.

0,00

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

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.)

0,00

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

0,00

Коментар

У извештајном периоду нису утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику. Испитно рочиште заказано за 02.10. 2012.
године.
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2012.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

0,00 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

22.05.2012.

 5.

47.667,50

 4.

418.033,50

 2. 465.701,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

Наведена готовинска сресдства на крају извештајног периода налазе се на текућем рачуну број 155-21816-37 код Čačanske banke a.d.

4.299,00

Крајње стање у благајни

0,0022.05.12.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 4.299,00

 4. 0,0030.06.2012.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У току извештајног периода преко благајне стечајног дужника плаћене административне таксе за промену података у АПР ( заступника и
пословног имена стечајног дужника) , овера ОП обрасца) , трошкови слања поштанских пошиљки и трошкови платног промета.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Кујунџић Гордана1. 8.840,00

 Агенција PER CONTO2. 5.000,00

Агенција за консалтинг Б. Ловић Обрадовић3. 5.000,00

Агенција за пружање књиговодствених услуга ЦЕНТАР  МИКИ4. 12.000,00

30.840,00Укупно

1.Ангажовање по уговору о делу Кујунџић Гордане дипл.ек. из Крагујевца, улица Космајског одреда бр. 7, за пријем и евиденцију поште,
експедовање поште, за пријем и сређивање документације за ЕФИ, уношење пријава потраживања поверилаца у ЕРС, као и друге
административнио-техничке и стручне послове, уз месечну накнаду у износу од 10.000.00 дин. нето,  у периоду од 01.06.2012. год. до
31.12.2012.год, а исплаћени износи односе се на период од 25.05.2012. до 31.05.2102.
2-Ангажовање по уговору о пружању књиговодствених услуг, Агенције PER CONTO, Крагујевац  власника Милошевић Лалице, за израду
финансијских извештаја, почетног стечајног биланса и свих послова који се односе на унос и обраду података у ЕРС (поседовање
сертификата за рад у ЕРС-У), вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, сређивање документације стечајног
дужника, попис пословне документације стечајног дужника уз месечну накнаду у износу од 15.000.00 дин., у периоду од 01.06.2012.
год. до 31.12.2012. год. а исплаћени износи односе се на период од 25.05.2012. до 31.05.2102.
3-Ангажовање Агенције за пружање књиговодствених услуга ЦЕНТАР  МИКИ из Ћуприје, власника Николић Мирољуба за израду
биланса стања, биланса успеха, израду закључног листа, ажурирање документације која се односи на имовину стечајног дужника,
евидентирање потраживања и дуговања стечајног дужника, припрема одјаве запослених радника и све што је потребно за сачињавање
почетног стечајног биланса,уз накнаду у износу од 12.000,00 дин.(једнократно)
4-Ангажовање по уговору о пружању услуга Агенције за консалтинг Биљане Ловић Обрадовић из Крагујевца, сређивање и припрема
документације за ЕФИ, уношење података и пријава потраживања поверилаца у ЕРС, послове контроле и координације по налогу
стечајног управника, административне послове, припремање и обрада документације неопходне за ажурирање евиденција ради
наплате потраживања стечајног дужника и друге оперативне послове уз месечну накнаду у износу од 15.000.00 дин. у периоду од
01.06.2012. год. до 31.12.2012. год.а исплаћени износи односе се на период од 25.05.2012. до 31.05.2102.

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

206.259,18

12.332.260,21

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

12.956.552,89

Лиценце и патенти

0,00

418.033,50

 8.

30.06.2012.

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 чине : готовина , потраживања, некретнине и опрема стечајног дужника.

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

30.06.2012.  Почетне активности
Пријем решења за покретање стечајног поступка
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 21.05.2012.
Датум завршетка: 21.05.2012.
Опис: Решење о покретању стечајног поступка, стечајни управник је примио дана 21.05.2012
Провера могућих конфликата интереса
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 21.05.2012.
Датум завршетка: 22.05.2012.
Опис: Стечајни управник је извршио проверу могућих конфликата и утврдио да не постоје конфликти интереса, за
поступање у овом предмету
Прикупљаље информација - екстерни извори
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 28.05.2012.
Датум завршетка: 28.05.2012.
Опис: Стечајни управник обавио разговор са власником и директором стечајног дужника, Аћимовић Мирославом и
Николић Мирољубом, власником Агенције за вођење пословних књига ЦЕНТАР МИКИ, који води пословне књиге за
стечајног дужника и договорио да се пословне књиге ажурирају и да се припреми примопредаја за наредних 7 дана.
Улазак у посед
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 08.06.2012.
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Датум завршетка: 08.06.2012.
Опис: Стечајни управник ушао у државину стечајног дужника, о чему је сачињен записник и том приликом примио
кључеве од пословног простора стечајног дужника (локала-самоуслуге) печат стечајног дужника и списе регистра.

30.06.2012.  Почетне активности
Преузимање печата и штамбиља
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 08.06.2012.
Датум завршетка: 08.06.2012.
Опис: Преузет један округли печат стечајног дужника, а по изјави власника и законског заступника стечајног дужника,
других печата и штамбиља стечајни дужник нема
Попис и примопредаје благајне
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 08.06.2012.
Датум завршетка: 08.06.2012.
Опис: У благајни стечајног дужника нема средстава.
Усмеравање поште
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 28.05.2012.
Датум завршетка: 28.05.2012.
Опис: Достављен допис пошти Ћуприја за усмеравање поште стечајног дужника на адресу стечајног управника
Обавештавање запослених
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 21.05.2012.
Датум завршетка: 08.06.2012.
Опис: У време отварања стечајног поступка, стечајни дужник имао је једног запосленог Аћимовић Мирослава, коjи је до
отварања стечајног поступка био директор стечајног дужника, тако да му је био познат цео ток стечајног поступка , а дана
08.06.2012 године му је уручено решење о престанку радног односа.
Преузимање документације (биланси, регистрација, статистика, пописне листе, докази о власништву...)
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 08.06.2012.
5
Датум завршетка: 08.06.2012.
Опис: Преузето од Агенције ЦЕНТАР МИКИ власника Николић Мирослава из Ћуприје који је водио пословне књиге
стечајног дужника: списак дужника стечајног дужника, списак поверилаца стечајног дужника, финансијски извештаји за
2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 годину, закључни лист и биланс стања на дан 25.05.2012. и биланс успеха за период
01.01.2012. до 20.05.2012 год.
Организациона шема запослених
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 08.06.2012.
Датум завршетка: 08.06.2012.
Опис: Стечајни дужник нема запослених радника.

30.06.2012.  Почетне активности
Обавештење банке и затварање старог рачуна
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 28.05.2012.
Датум завршетка: 28.05.2012.
Опис: Достављено обавештење следећим банкама:
-Credit Agricole
-AIK
-Banca Intesa
-Vojvođanska banka
-EFG
код којих се водe рачуни стечајног дужника, да је отворен стечај над стечајним дужником и да затворе постојеће рачуне
стечајног дужника. Уз обавештење достављено решење суда о отварању стечајног поступка.
Промена података у Агенцији за привредне регистре (АПР)
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 25.05.2012.
Датум завршетка: 01.06.2012.
Опис: Упућен захтев Агенцији за привредне регистре, за промену назива и лица овлашћеног за заступање стечајног
дужника.Решењем АПР бр. БД 72728/2012 од 01.06.2012 год. извршена промена пословног имена и заступника стечајног
дужника.
Достава копије решења за покретање стечајног поступка Националној служби за запошљавање
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 28.05.2012.
Датум завршетка: 28.05.2012.
Опис: Доставовљено обавештење Националној служби за запошљавање Крагујевац, да је над стечајним дужником
отворен стечајни поступак и да се све доставе од дана отварања стечајног поступка за стечајног дужника врше стечајном
управнику. Истовремено достављено и решење о отварању стечајног поступка.
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30.06.2012.  Почетне активности
Достава копије решења за покретање стечајног поступка судовима
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 25.05.2012.
Датум завршетка: 25.05.2012.
Опис: Достављено обавештење Основном суду Крагујевац, и Привредном суду Крагујевац, да је над стечајним дужником
отворен стечајни поступак ради прекида свих поступака који се воде у судовима, а у којима је једна од странака стечајни
дужник. Истовремено достављено и решење о отварању стечајног поступка.
Преузимање имовине стечајног дужника
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 08.06.2012.
Датум завршетка: 08.06.2012.
Опис: Стечајни управник преузео имовину стечајног дужника, преузимањем кључева и уласком у посед пословног
простора - локала који се налази у Ћуприји Карађорђева 69.
Oтварање новог банковног рачуна
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 12.06.2012.
Датум завршетка: 13.06.2012.
Опис: Отворен текући рачун код Чачанске банке а.д., Филијала Крагујевац број рачуна 155-21816-37

30.06.2012.  Почетне активности
а

30.06.2012.  Почетне активности
Израда новог печата и штамбиља
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 06.06.2012.
Датум завршетка: 06.06.2012.
Опис: Урађен је нови печат стечајног дужника у СЗР "СЕЗАМ" Крагујевац
Прикупљање информација - интерни извори
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 22.05.2012.
Датум завршетка: 22.05.2012.
Опис: Стечајни управник упознао се са евиденцијама стечајног дужника које води Агенција за привредне регистре,
Народна банка Србије и са садржином списа судског предмета
Обавештавање полиције
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 28.05.2012.
Датум завршетка: 28.05.2012.
Опис: Достављено обавештење да је отворен стечај над стечајним дужником и да се убудуће све комуникације које треба
обавити са стечајним дужником обављају са стечајним управником и затражен извештај да ли је стечајни дужник имао
регистрована возила у последљих 5 година.

30.06.2012.  Ангажовање стручних лица
Ангажовање стручних лица
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 28.05.2012.
Датум завршетка: 30.05.2012.
Опис: Дана 28.05.12. поднет захтев за ангажовање стручних лица. Дана 30.05.12 одобрен:
1. Ангажовање по уговору о пружању књиговодствених услуга, Агенције PER CONTO, Крагујевац власника Милошевић
Лалице, за израду финансијских извештаја, почетног стечајног биланса и свих послова који се односе на унос и обраду
података у ЕРС (поседовање сертификата за рад у ЕРС-У), вођење пословних књига стечајног дужника у поступку
стечаја, сређивање документације стечајног дужника, попис пословне документације стечајног дужника уз месечну
накнаду у износу од 15.000.00 дин., у периоду од 25.05.2012. год. до 31.12.2012. год.
2. Ангажованје по уговору о пружању услуга Агенције за консалтинг Биљан Ловић Обрадовић из Крагујевца,
Сређивање и припрема документације за ЕФИ, уношење података и пријава потраживања поверилаца у ЕРС, послове
контроле и координације по налогу стечајног управника, административне послове, припремање и обрада документације
неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања стечајног дужника и друге оперативне послове уз
месечну накнаду у износу од 15.000.00 дин. у периоду од 25.05.2012. год. до 31.12.2012. год.

30.06.2012.  Ангажовање стручних лица
3. Ангажованје по уговору о делу Кујунџић Гордане дипл.ек. из Крагујевца, улица Космајског одреда бр. 7, за пријем и
евиденцију поште, експедовање поште, за пријем и сређивање документације за ЕФИ, уношење пријава потраживања
поверилаца у ЕРС, као и друге административнио-техничке и стручне послове, који нису обухваћени у тачки 1 и 2 овог
захтева уз месечну накнаду у износу од 10.000.00 дин. нето у периоду од 25.05.2012. год. до 31.12.2012.год.
4. Ангажовање Агенције за пружање књиговодствених услуга ЦЕНТАР МИКИ из Ћуприје, власника Николић Мирољуба за
израду биланса стања, биланса успеха, израду закључног листа, ажурирање документације која се односи на имовину
стечајног дужника, евидентирање потраживања и дуговања стечајног дужника, припрема одјаве запослених радника и
све што је потребно за сачињавање почетног стечајног биланса,уз накнаду у износу од 12.000,00 дин. једнократно.

30.06.2012.  Обавештења
Обавештење ЕПСа
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Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 28.05.2012.
Датум завршетка: 28.05.2012.
Опис: Достављено обавештење Електропривреди Србије, да је над стечајним дужником отворен стечајни поступак и да
се убудуће сва комуникација обавља преко стечајног управника. Истовремено достављено и решење о отварању
стечајног поступка.
Обавештење Телекома
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 28.05.2012.
Датум завршетка: 28.05.2012.
Опис: Достављено обавештење Телекому Србије, да је над стечајним дужником отворен стечајни поступак и да се
убудуће сва комуникација обавља преко стечајног управника. Истовремено достављено и решење о отварању стечајног
поступка.

30.06.2012.  Попис имовине стечајног дужника
Одређивање пописних комисија - број и њихови задаци
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 07.06.2012.
Датум завршетка: 07.06.2012.
Опис: Стечајни управник је 07.06.2012 год. донео одлуку о образовању пописне комисије за попис целокупне имовине
стечајног дужника, у саставу:
1. Николић Мирољуба из Ћуприје, ул. Југословенска 40, као председника пописне комисије
2. Дакић Данице из Ћуприје, ул. С.Новака 4, као члана
3. Бркић Бранислава из Ћуприје, ул. М Стојковића 19, као члана.
Задатак пописне комисије је попис целокупне имовине стечајног дужника и вредновање свих средстава која пронађе на
локацији стечајног дужника.
Именовање чланова пописне комисије
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 08.06.2012.
Датум завршетка: 08.06.2012.
Опис: Именовани су чланови пописне комисије:
1. Николић Мирољуб из Ћуприје, ул. Југословенска 40, као председник пописне комисије
2. Дакић Даница из Ћуприје, ул. С.Новака 4, као члан
3. Бркић Бранислав из Ћуприје, ул. М Стојковића 19, као члан.
Одређивање статуса имовине
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 08.06.2012.
Датум завршетка: 08.06.2012.
Опис: На пословном простору (самоуслуга)к.п. бр.1893/1 постоји уписана хипотека у корист Banca Intesa АД БЕОГРАД,
Милентија Поповића 76.
Попис имовине
8

30.06.2012.  Листа поверилаца
Састављање листе поверилаца стечајног дужника
Врста активности: Почетна активност
Датум почетка: 18.06.2012.
Датум завршетка: 18.06.2012.
Опис: Састављена је листа поверилаца стечајног дужника.
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Прилози

11.07.2012.Датум:

MDA PRODUKT друштво за производњу, трговину и услуге
ДОО Ћуприја

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 2. Ст. 332/2012

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:22.05.2012. 30.06.2012.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:22.05.2012.за период од: 30.06.2012.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

Banca Intesa АД Београд
470.000,00

POVRACAJ_PREDU
JMA-490240

21.06.2012.

Укупно: 470.000,00

Прелиминарна награда ст. управника

Фуштар Рајко 10.000,00П-05/12 25.05.2012.

Фуштар Рајко 20.000,00П-06/12 01.06.2012.

Укупно: 30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Фуштар Рајко 6.500,00Т-05/12 25.05.2012.

Фуштар Рајко 2.000,00Т-06/12 01.06.2012.

Укупно: 8.500,00

Остали трошкови стечајног поступка

Фуштар Рајко 1.000,00О.тр.06/12 01.06.2012.

Укупно: 1.000,00

509.500,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Фотокопирница "Центар" 2.040,00162/12 01.06.2012.

Укупно: 2.040,00

Пошта и телефон

ПТТ 149,00250512 25.05.2012.

ПТТ 220,0012402959 28.05.2012.

ПТТ 88,0038376255 29.06.2012.

ПТТ 2.018,0038376212 29.06.2012.

Укупно: 2.475,00

11MDA PRODUKT друштво за производњу, трговину и услуге ДОО Ћуприја - Извештај за  мај - јун 2012.



Платни промет

Čačanska banka A.D.- Čačak

327,50

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.06.2012.

Укупно: 327,50

Бруто зараде по уговору о делу

Кујунџић Гордана 8.840,00У-05/12 31.05.2012.

Кујунџић Гордана 17.680,00У-06/12 01.06.2012.

Укупно: 26.520,00

Књиговодствене услуге

Центар Мики књиговодствена агенција 12.000,0005/12 08.06.2012.

Агенција ПЕР КОНТО 5.000,00М-05/12 31.05.2012.

Агенција ПЕР КОНТО 15.000,00М-06/12 01.06.2012.

Укупно: 32.000,00

Административне таксе

АПР 3.700,0001-20009438 25.05.2012.

Основни суд Крагујевац 230,0048-049 25.05.2012.

Укупно: 3.930,00

Остали трошкови стечајне масе

Агенција за консалтинг Б. Ловић Обрадовић 5.000,00Б-05/12 31.05.2012.

Агенција за консалтинг Б. Ловић Обрадовић 15.000,00Б-06/12 01.06.2012.

Укупно: 20.000,00

87.292,50Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 596.792,50

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-21816-37
Vojvoðanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1075291-87
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-149710-56
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-317579-73
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-
290187-43

22.05.2012. 0,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:22.05.2012.за период од: 30.06.2012.

Предујам за покретање стечаја

Banca Intesa АД Београд 470.000,0021.06.2012.

Укупно: 470.000,00

470.000,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:22.05.2012.за период од: 30.06.2012.

Трошкови стечајног поступка
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Прелиминарна награда ст. управника

Фуштар Рајко 10.000,0026.06.2012.

Укупно: 10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Фуштар Рајко 6.500,0026.06.2012.

Укупно: 6.500,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон

ПТТ 149,0026.06.2012.

ПТТ 220,0026.06.2012.

Укупно: 369,00

Платни промет

Čačanska banka A.D.- Čačak 327,5030.06.2012.

Укупно: 327,50

Бруто зараде по уговору о делу

Кујунџић Гордана 8.840,0026.06.2012.

Укупно: 8.840,00

Књиговодствене услуге

Центар Мики књиговодствена агенција 12.000,0026.06.2012.

Агенција ПЕР КОНТО 5.000,0026.06.2012.

Укупно: 17.000,00

Административне таксе

АПР 3.700,0026.06.2012.

Основни суд Крагујевац 230,0026.06.2012.

Укупно: 3.930,00

Остали трошкови стечајне масе

Агенција за консалтинг Б. Ловић Обрадовић 5.000,0026.06.2012.

Укупно: 5.000,00

51.966,50Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2012. 418.033,50
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