
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

бр.1.Ст.90/2012

04.12.2019.

RAČUNARI-IMPEX ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ИНЖЕЊЕРИНГ, ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И
СПОЉНОТРГОВИНСКО  ПОСЛОВАЊЕ ДОО, НИШ (ГРАД)

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Број лиценце:

07661568Матични број:

1) 200-2776200101034-35 Banka Poštanska štedionica A.D.Текући 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:01.01.2019. 31.03.2019.

 9.

Остала имовина

5.988.972,96

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

16.803.417,36Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

7.877.853,19

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

2.936.591,21

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.

01.01.2019.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

16.803.417,36

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

5.988.972,96

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

7.877.853,19

Укупно

2.936.591,21

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу  накнадно пронађене  или произведене имовине.

 8.

7.877.853,19Готовина 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

2.936.591,21

 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

16.803.417,36

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

5.988.972,96

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Није било умањења имовинског стања 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

5.988.972,96

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

8.925.564,17

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

2.936.591,21

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 имовинског стања због продаје 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

Детаљна спецификација прилива дата је у табели под називом "спецификација прилива" у прилогу.
Детаљна спецификација фактурисане вредности у извештајном периоду дата је у табели под називом "Спецификација излазних рачуна".
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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 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 0,000,00

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

15.000,00 30.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 30.000,00 45.000,000,00

0,00 0,006. Накнада трошкова чланова одбора повер. 0,00 0,000,00

0,00 0,007. Трошкови принудне ликвидације 0,00 0,000,00

0,00 0,008. Остали трошкови стечајног поступка 0,00 0,000,00

Укупно 0,0015.000,00 30.000,00 30.000,00 45.000,00

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

1.188,00 3.179,051. Канцеларијски материјал 3.179,05 4.367,050,00

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

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

3.500,00 10.000,004. Гориво и мазиво 10.000,00 13.500,000,00

1.638,00 4.834,005. Пошта и телефон 4.834,00 6.472,000,00

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

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

0,00 448,008. Платни промет 448,00 0,00448,00

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

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

10.000,00 20.000,0016. Књиговодствене услуге 20.000,00 30.000,000,00

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 3.245,0019. Административне таксе 3.245,00 2.045,001.200,00

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

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 1.648,0016.326,00 41.706,05 41.706,05 56.384,05

Табела 26.
Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.
Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

1.Решењем стечајног судије од 30.04.2019.год,одобрена је  исплата трошкова стечајног поступка за месец јануар 2019.године у износу
од 32.404,05 динара, и то у свему према приложеном акту- захтеву ст.управника од 23.04.2019.године;

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

2. Решењем о закључењу стечајног поступка  СТ90/2012 над ст.дужником ДОО" Računari-impex" Ниш- у стечају од 13.05.2019.године(
правоснажно 28.05.2019.године) усвојен је завршни рачун и извештај ст.управника о току ст.поступка и стању ст.масе за период од
16.05.2012- 31.12.2018.године. Одређена је коначна награда ст.управника у износу од 3.268.501,02 динара,  од чега је ст.управнику на
име прелиминарне награде исплаћен износ од 410.000,00 дин, те износ коначне награде за исплату ст.управнику у износу од
2.858.501,02 динара,одређена је резервација средстава за трошкове ст.поступка и обавеза ст.масе до закључења ст.поступка у износу од
160.726,00 динара, као и резервација средстава за трошкове стечајног поступка и обавеза ст.масе након закључења ст.поступка у износу
од 80.000,00 динара. Наведеним решењем констатовано је да су сви повериоци намирени у целости 100% утврђених потраживања и да
се вишак деобне масе расподељује члановима- уделничарима у друштву сразмерно њиховом  проценталном учешћу.

Колона: СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.
Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.
Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМЕРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.
У наредном периоду као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

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 није било повећања обавеза.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2019.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

7.877.631,13 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2019.

 5.

1.648,00

 4.

7.869.983,13

 2. -6.000,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

Средства стечајног дужника налазе се на текућем рачуну број 200-2776200101034-35 који се води код Банке "Поштанска штедионица"
АД Београд- Филијала Ниш.

5RAČUNARI-IMPEX ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ, ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И СПОЉНОТРГОВИНСКО
ПОСЛОВАЊЕ ДОО, НИШ (ГРАД)  - Извештај за  јануар - март 2019.



0,00

Крајње стање у благајни

222,0601.01.19.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 6.000,00

 4. 6.222,0631.03.2019.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

Промет преко благајне, као и промет преко текућег рачуна евидентирани су у табели "Спецификација прилива" и "Спецификација
одлива" у прилогу.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Агенција за књ.послове" Роник" власника Јасмине Бабић из Ниша.1. 0,00

0,00Укупно

1.За обављање књиговодствено рачуноводствених послова ст.дужника ангажована је књ.агенција" Роник" из Ниша , власника Јасмине
Бабић уз бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара месечно, на основу добијене сагласности стечајног судије. У извештајјном периоду
фактурисане су услуге за месеце јануар и фебруар 2019.године у укупном износу од 20.000,00 динара.
У извештајном периоду није било плаћања по овом основу,

Коментар

 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

2.936.591,21

5.988.972,96

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

16.801.769,36

Лиценце и патенти

0,00

7.876.205,19

 8.

31.03.2019.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Секција приказује биланс на крају периода на дан 31.03.2019.године.

6RAČUNARI-IMPEX ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ, ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И СПОЉНОТРГОВИНСКО
ПОСЛОВАЊЕ ДОО, НИШ (ГРАД)  - Извештај за  јануар - март 2019.



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

12.02.2019.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Урађен је квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10-31.12.2018.године и достављен
стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ- Београд.

29.03.2019.  Завршни извештај
Урађен је Завршни извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе   са предлогом за доношење решења о
закључењу стечајног поступка над стечајним дужником ДОО" Рачунари-импекс" Ниш у стечају и исти је дана 29.03.2019.године
достављен стечајном судији и одбору поверилаца стечајног дужника.

Извештај за завршно рочиште урађен је у складу са Националним стандардом бр.7, приказане су све најзначајније активности које су
спроведене у стечајном поступку( ЕФИ извештај, испитивање пријава потраживања, регулисање правно-имовинског статуса имовине
стечајног дужника, упис у катастар непокретности, поступак реституције и друго, као и активности на уновчењу имовине стечајног
дужника и намирењу поверилаца. У току стечајног поступка СТ.90/2012  намирени су сви повериоци стечајног дужника у целости,
исплаћена је камата повериоцима у складу са чланом 85, став 3.Закона о стечају и с обзиром да је у стечајном поступку постоји виша
деобне масе планиран је пренос имовине стечајног дужника- вишак деобне масе имаоцима удела у стечајном дужнику, сразмерно
њиховом процентуалном уделу.

29.03.2019.  Завршни рачун
Урађен је Завршни рачун стечајног  дужника ДОО" Рачунари-импекс" Ниш у стечају  у складу са Националним стандардом бр. 7 и то  за
период од 16.05.2012.године до 31.12.2018 и исти је дана 29.03.2019.године достављен стечајном судији и свим члановима одбора
поверилаца стечајног дужника.

У завршном рачуну детаљно су приказани сви приливи и одливи стечајне масе, намирење стечајних поверилаца, као и резервација
средстава за неисплаћени део награде ст.управнику, за трошкове стечајног поступка и обавеза стечајне масе до и након закључења
стечајног поступка, као и пренос вишка деобне масе члановима друштва стечајног дужника.
-У току стечајног поступка СТ.90/2012  намирени су сви повериоци стечајног дужника у целости, исплаћена је камата повериоцима у
складу са чланом 85, став 3.Закона о стечају и с обзиром да је у стечајном поступку постоји виша деобне масе планиран је пренос
имовине стечајног дужника- вишак деобне масе имаоцима удела у стечајном дужнику, сразмерно њиховом процентуалном уделу.

29.03.2019.  Завршни извештај
У Извештају стечајног управника о току стечајног поступа и стању стечајне масе са предлогом за закључење стечајног поступка,стечајни
управник је предложио стечајном судији да суд донесе Решење којим се усваја завршни рачун ст.дужника за период од 16.05.2012-
31.12.2018.год, да се одреди коначна награда за рад ст.управника,да се одреди резервација средстава за трошкове ст.поступка и
обавезе ст.масе до и након закључења ст.поступка, као и да суд након што констатује да су све повериоци намирени у износу од 100%
утврђених потраживања, да се вишак деобне масе коју чини:
1. Непокретна имовина у Београду, ванкњижна својина у ул. Рудо бр. 2 на кп. бр. 13511/3 КО Звездара( посебан део ,, става бр. 54 и 74);
2. Потраживања ст.дужника у износу од 2.936.59121 дин;
3. Новчана средства  на текућем рачуну ст.дужника у износу од 4.780.176,17 динара;

расподели члановима- уделничарима стечајног дужника сразмерно % њиховог удела и то:
1. Акционарси фонд АД Београд 29,20%;
2. Регистар акција и удела пренетих после раскида говора закљученог у поступку приватизације 70%;
3. Шарић марија из Ниша 0,16%;
4 Шарић Миро из Ниша 0,64%:

08.01.2019.  Ст.судији достaвљен је план трошова ст.дужника за јануар 2019.године.
Стечајни управник доставио је стечајном судији план трошкова ст.дужника за месец јануар 2019.године у складу са чланом 27.Закона о
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стечају.

08.01.2019.  Поднет је предлог ст.судији за сагласност на ангажовање лица за архивско сређивање документације.
На основу указане потребе стечајни управник поднео је стечајном судији предлог за одобрење ангажовања лица Агенције за пословне
активности Никола Велашевић ПР;  Браће Абафи 10, Земун за обављање архивистичких послова и сређивање архивске документације
стечајног дужника, за укупан износ накнаде од који ће се одредити по завршетку послова а према ценовнику у понуди од
20.12.2018.године: -2400,00 дин/ метру дужном сређивања регистратурског материајла који се не чува трајно( излучује) и 4.200,00 дин/
метру дужном за сређивање архивске грађе која се предаје архиву, а највише до укупног износа од 53.400,00 динара.
- Закључком СТ.90/2012 од 28.01.2019.гоине, стечајни судија дао је сагласност стечајном управнику  ДОО "Рачуанри-импекс" Ниш- у
стечају на ангажовање Николе Велашевића, ПР Агенције за пословне активности Земун ради обављања послова сређивања архивске
грађе која се не чува по закону и архивске грађе која се по закону чува за укупан износ накнаде који ће се  одредити по завршетку
послова,а највише до износа од 53.400,00 динара.

15.01.2019.  Стечајном судији поднет је захтев за одобрење исплате трошкова ст.дужника за  децембар 2018.год.
Стечајни управник поднео је стечајном судији захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе за месец децембар 2018.године са образложењем и доказима за исте.Решењем ст.судије од 28.01.2019.год, одобрена је
исплата трошкова  стечајног поступка за месец децембар 2018.год, у укупном износу од 31.677,56  динара, и то у свему према
приложеном акту-захтеву ст.управника од 15.01.2019.године.

23.01.2019.  Урађени су ИНФО извештаји о току ст.поступка и стању стечајне масе.
Повереник ст.управника урадио је ИНФО извештаје за потребе ст.управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе  са стањем
на дан 22.01.2019.године и исте доставио стечајном управнику АЛСУ- Београд.

11.02.2019.  Поднет је захтев АПР- у Београд за издавање потврде о члановима друштва ДОО" Рачунари-импекс" Ниш-
Дана 11.02.2019.године, стечајни управник поднео је захтев АПР-у за издавање Потврде о члановима друштва стечајног дужника ДОО"
Računari-impex" Ниш- у стечају МБ 07661568, а ради тачног  евидентирања чланова друштва, како би се приликом израде завршног
рачуна стечајног дужника и Завршног извештаја стечајног управника за закључење стечајног поступка  вишак деобне масе пренео
члановима друштва, стечајног дужника ДОО" Računari-impex" Ниш- у стечају.

15.02.2019.  Потврда АПР-а Београд о члановима друштва- ст.дужника
На захтев ст.управника , Агенција за привредне регистре Београд издала је Потврду БД 15568/2019 од 12.02.2019.године о
регистрованим подацима о члановима привредног субјекта Računari-impex ДОО Ниш- у стечају, МБ 07661568 на дан 31.12.2018.године и
то:
1. Марија Шарић, ЈМБГ 1004980735027;
2. Мирко Шарић, ЈМБГ 3110978730028;
3. Регистар акција и удела пренетих после раскида уговора  закљученог у поступку приватизације, МБ 17893424 и
4. Акционарски фонд Акционарско друштво Београд( Стари Град), МБ 20661283;

18.02.2019.  Упућен захтев Министарству Привреде РС за доставу података и идентификацију уделничара- члана
Дана 18.02.2019.године стечајни управни упутио је Захтев Министарству привреде РС , Сектору за приватизацију  стечај и индустријски
развој за доставу података и идентификацију уделничара- члана друштва у претежној друштвеној својини за доставом података  за
чланове:
- Регистар акција и удела пренетих после раскида уговора закљученог у поступку приватизације мБ 17893424 са уделом од 70%
власничке структуре и
- Акционарски фонд АД Београд, МБ 20661283 са уделом од 29,20 %  укупне власничке структуре  стечајног дужника.
С обзиром да је у стечајном поступку СТ. 90/2012 стечајног дужника ДОО" Рачунари-импекс" Ниш- у стечају  намирени сви повериоци у
целости, те како има вишка деобне масе, стечајни управник је дужан да исту расподели имаоцима удела у привредном друштву у
складу са правилима поступка ликвидације, у складу са чланом 147. Закона о стечају.
Стечајни управник се обратио Министарству привреде РС  да за наведене чланове друштва доставе стечајном управнику: тачан назив
правног лица, матични број, ПИБ, текући рачун и име законског заступника правног лица, оме се за рачун Регистра и Акцијског фонда,
врши уплата и пренос вишка деобне масе, како и евентуално руге податке од значаја  за идентификацију уделничара стечајног дужника.

27.02.2019.  Урађен је редован фин.извештај ст.дужника за 2018.годину  и достављен АПР-у.
Урађен је редован финансијски извештај стечајног дужника за 2018.годину и у законском року достављен је АПР-у  Београд  на
регистрацију и објављивање.

04.03.2019.  Примљен допис Министарства привреде РС- достава података о уделниччарима ст.дужника.
Дана 04.03.2019.године, повереник ст.управника примио је Допис Минстарстав привреде РС бр. 023-02-227/2019-05-527/06-2602 од
26.02.2019.године, у коме су достављени индентификациони подаци за уделничаре стечајног дужника ДОО" рачунари-импес" Ниш- у
стечају и то за:
1. Регисар акција и удела пренетих после расида уговора зазакљученог у поступку приватизације, а који се води у Министарству
привреде РС, МБ 17893424, а законски заступник је МИлан Тривунац, државни секретар у МИнстарству привреде РС и
2. Акционарси фонд АД Београд, МБ 20661283, а законски заступник је Јелена Матејић.
У наведеном допису Министарства привреде наведени су и текући рачуни уделничара на које треба уплатити вишак деобне масе
стечајног дужника након закључења стечајног поступка.

29.03.2019.  У поступку СТ.32/2016 стечајни управник поднео је предлог ст.судији за допуну Закључка о утврђеним
У стечајном поступку пред Привредним судом у Нишу СТ.32/2016 стечајног дужника ДОО" Монтелектро" Ниш- у стечају, од ког
ст.дужник ДОО" Рачунари-импекс" Ниш- у стечају има ненаплаћено потраживање Утврђено закључком  о утврђеним потраживањима
СТ.32/2016 од 02.06.2017.године у висини од 696.375,19 динара,  стечајни управник је поднео захтев ст.судији за доношење допуне
Закључка о утврђеним потраживањима , а с обзиром да се стечајни управник  није изјаснио о делу пријаве којом је поверилац
ДОО"Рачунари-импекс" Ниш- у стечају тражио да се призна и камата у складу са чланом 85, став 3. Закона о стечају.

8RAČUNARI-IMPEX ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ, ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И СПОЉНОТРГОВИНСКО
ПОСЛОВАЊЕ ДОО, НИШ (ГРАД)  - Извештај за  јануар - март 2019.



Прилози

04.12.2019.Датум:

RAČUNARI-IMPEX ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ИНЖЕЊЕРИНГ, ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И
СПОЉНОТРГОВИНСКО  ПОСЛОВАЊЕ ДОО, НИШ (ГРАД)

Назив стечајног дужника:

Број предмета: бр.1.Ст.90/2012

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.01.2019. 31.03.2019.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2019.за период од: 31.03.2019.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за лиценцирање стечајних управника 15.000,001165 31.01.2019.

Агенција за лиценцирање стечајних управника 15.000,001169 28.02.2019.

Укупно: 30.000,00

30.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Гигатрон компјутер центар 899,001155 31.01.2019.

Office 1 superstore doo, Beograd 1.305,051156 31.01.2019.

Office 1 superstore doo, Beograd 975,001166 28.02.2019.

Укупно: 3.179,05

Гориво и мазиво

Гордана  Јовановић ПР, ст. управник 3.500,001160 31.01.2019.

Гордана  Јовановић ПР, ст. управник 3.500,001170 28.02.2019.

Гордана  Јовановић ПР, ст. управник 3.000,001171 31.03.2019.

Укупно: 10.000,00

Пошта и телефон

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 230,001157 12.02.2019.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 104,001159 19.02.2019.

Гордана  Јовановић ПР, ст. управник 1.500,001161 31.01.2019.

Гордана  Јовановић ПР, ст. управник 1.500,001163 28.02.2019.

Гордана  Јовановић ПР, ст. управник 1.500,001172 31.03.2019.

Укупно: 4.834,00

Платни промет

Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd 200,001153 03.01.2019.

Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd 28,001154 12.02.2019.

Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd 20,001164 26.02.2019.

Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd 200,001167 01.03.2019.

Укупно: 448,00
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Књиговодствене услуге

"Роник" књиговодствена агенција 10.000,001175 31.01.2019.

"Роник" књиговодствена агенција 10.000,001187 28.02.2019.

Укупно: 20.000,00

Административне таксе

Републичка административна такса 2.045,001158 11.02.2019.

Републичка административна такса 1.200,001162 25.02.2019.

Укупно: 3.245,00

41.706,05Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 71.706,05

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Универзал банка ад. Београд, експозитура Ниш Ниш, 290-20063-
94Универзал банка ад. Београд, Филијала Ниш
200-2776200101034-35 Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd -
филијала Ниш, Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd - филијала
Ниш
Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0009999991111-70
Аик банка АД Београд, 105-06-11
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

01.01.2019. 7.877.853,19Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2019.за период од: 31.03.2019.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd 200,0003.01.2019.

Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd 28,0012.02.2019.

Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd 20,0026.02.2019.

Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd 200,0001.03.2019.

Укупно: 448,00

Административне таксе

Републичка административна такса 1.200,0025.02.2019.

Укупно: 1.200,00

1.648,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2019. 7.876.205,19
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