
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

3. Ст.4457/2012

19.10.2018.

TREND CAR DOO BEOGRAD (ZEMUN)

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић - Кордић

Број лиценце: 155-1502

17494295Матични број:

1) KBC banka A.D.- Beograd, 115-31425-73Текући рачуни стечајног дужника:

2) Vojvođanska baka, 355-0003200212684-29

3) SOCIETE GENERALE Banka, 10222101644

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:01.07.2018. 30.09.2018.

 9.

Остала имовина

46.850,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

11.253.632,93Укупно без депозита

0,00

 5.

1,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

2.524.711,54

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

3.679.270,39

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

150.000,00

0,00

 8.

01.07.2018.

 10.

4.500.500,00

352.300,00

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

1а

Коментар

почетни стечајни биланс је биланс с краја предходног извештајног периода
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

150.000,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

11.253.631,93

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

352.300,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

4.500.500,00

 8.

0,00

0,00

46.850,00

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

2.524.711,54

Укупно

3.679.270,39

Коментар

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

 8.

2.524.711,54Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

0,00

150.000,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

3.679.270,39

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

352.300,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

4.500.500,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

11.253.631,93

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

46.850,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

7.321.465,002.820.965,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 352.300,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

46.850,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

4.228.420,39

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

3.679.270,39

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

150.000,00

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

2.820.965,00

 7. 0,00 0,00

 5.

0,00

7.321.465,00

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 приоду, путем јавног надметања које је одржано дана 18.07.2018. године продата је имовина стечајног дужника - 100%
удео  у привредном друштву "AST TREND" доо Београд по купопродајној цени од 7.321.465,00 динара што је за 2.820.965,00 динара
више од ликвидационе вредности и за који износ је извршена корекција процењене вредности имовине евидентирано у овој секцији у
колони "повећање".

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.

4.392.879,00

 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

7.351.465,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

7.321.465,00

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

2.928.586,00

2.928.586,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

2.928.586,007.351.465,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 7.351.465,00 динара а који чини приход од откупа продајне документације ради
учествовања на јавном надметању  ради продаје 100% удела стечајног дужника у правном лицу "AST TREND" doo Beogra које је успешно
одржано дана 18.07.2018. године и на коме је за купца проглашено привредно Друштво "NICCO" доо Београд, једини учесник на јавном
надметању   који је и  прихватио почетну цену од , 7.321.465,00 дин., и по којој цени је продат удео стечајног дужника.
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Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

2.501.230,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 2.501.230,000,00

0,00 590.480,002. Судски трошкови 400.000,00 0,00590.480,00

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

644,00 0,00
4.

Разлика између исплаћене и коначне
награде стечајног управника 0,00 644,000,00

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 590.480,002.501.874,00 400.000,00 590.480,00 2.501.874,00

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 2.480,001. Канцеларијски материјал 15.000,00 0,002.480,00

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

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

0,00 5.000,004. Гориво и мазиво 15.000,00 0,005.000,00

0,00 0,005. Пошта и телефон 1.500,00 0,000,00

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 3.406,008. Платни промет 3.500,00 0,003.406,00

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

0,00 111.000,0015. Бруто зараде по уговору о делу 111.000,00 0,00111.000,00

0,00 120.000,0016. Књиговодствене услуге 120.000,00 0,00120.000,00

0,00 210.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 210.000,00 0,00210.000,00

0,00 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 0,000,00

0,00 2.800,0019. Административне таксе 15.000,00 0,002.800,00

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 80.280,3224. Остали трошкови стечајне масе 80.280,32 0,0080.280,32

20.000,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 20.000,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 534.966,3220.000,00 571.280,32 534.966,32 20.000,00

У периоду трећег квартала 2018. године, вршена су плаћања одобрених стварних трошкова и обавеза стечајне масе

Коментар

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в
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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

389.503.815,72

7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

388.794.697,89

 5.

388.794.697,89

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

264.757,83 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

264.757,83

0,00

0,00

Укупно без депозита

444.360,00

0,00

444.360,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

389.503.815,72

Коментар

у извештајном периоду није било одлива средстава по основу исплате утврђених обавеза стечајне масе

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2018.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

2.524.711,54 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2018.

 5.

1.125.446,32

 4.

8.750.730,22

 2. 7.351.465,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 2.524.711,54 динара
стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода је 8.750.730,22 динара

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2018.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

на дан 01.07.2018. године, стање у благајни је 0,00 динара
на дан 30.09.2018. године, стање у благајни је 0,00 динара

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Драшковић Мирјана1. 111.000,00

књиговодствена агенција "Фокус плус"2. 120.000,00

адв. канц. Радошевић - Крушкић3. 210.000,00

441.000,00Укупно
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 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

1,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

3.679.270,39

46.850,00

352.300,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

12.979.151,61

Лиценце и патенти

0,00

8.750.730,22

 8.

30.09.2018.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

150.000,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

.

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

09.07.2018.  профактура бр. 01-2ЈН/2018
достављена профактура за откуп продајне документације  заинтересованом лицу "NicCo" доо Београд, Трг Републике бр.3/III (МБ:
06525474) куповину удела стечајног дужника у правном лицу "AST TREND"  доо Београд-Земун, Цара Душана 266.

10.07.2018.  предаја продајне документације - "NicCo"
након откупа продајне документације, записнички је предата продајна документација представнику заинтересованог правног лица
"NicCo" доо Београд сачињена за потребе учествовања на јавном надметању  одређеном за 18.07.2018. године ради продаје 100%
удела стечајног дужника у правном лицу "AST TREND" доо Београд

16.07.2018.  именовање комисије за јавно надметање
како је уплаћен депозит од стране заинтересованог лица дана 10.07.2018. год., обзиром да је одржавање јавног надметања 18.07.2018
ради продаје 100% удела течајног дужника у правном лицу АСТ ТРЕНД доо Београд - Земун  извесно, стечајни управник је именовао
трочлану комисију за спровођење јавног надметања одлуком од 16.07.2018. год.

18.07.2018.  јавно надметање 18.07.2018.год.
комисија за јавно надметање је на дан одржавања јавног надметања констатовала да су испуњени условиза одржавање јавног
надметања. Како је само један учесник, односно NicCo доо Београд стекао статус учесника на јавном надметању, исти је прихватио
почетну цену и проглашен за купца удела стечајног дужника у правном лицу АСТ ТРЕНД доо Београд - Земун а почетна цена у изнсу од
7.321.465,00 динара је проглашена за купопродајну цену.
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20.07.2018.  потписивање Уговора о купопродаји удела
У складу са Законом, Националним стандардом бр. 5  и оглашеним условима продаје удела, у року из огласа потисан је Уговор  о
купопродаји удела. Солеминзација уговора ћесе извршити у термину по договору са надлежним Јавним бележником

23.07.2018.  захтев за предају непокретности у  којем је купљен удео
Дана 23.07.2018. године одласком на локацију непокретности која чини неновчани удео стечајног дужника у привредном друштву „AST
TREND“ доо Београд ул. Цара Душана број 266 стечајни управник и Купац удела су утврдили да су на непокретности  - објекту бр. 45 који
је у процени вредности судског вештака урађеној за потребе уновчења ове имовине стечајног дужника, идентификован као удео
стечајног дужника у правном лицу „AST TREND“ доо Београд, непосредно након успешно спроведеног јавног надметања извршени
бесправни грађевински радови којима је битно промењен изглед објекта. Купац у намери да се продаја одржи, поднео је захтев
стечајном управнику да се имовина доведе у стање у којем је купљена.

27.07.2018.  обавештење о извршеној продаји удела и бесправно изведеним грађевинским радовима
стечајни управник  је 25.07.2018. године поднеском обавестио стечајног сидију да је на јавном надметању проглашен купац удела и да
је постигнута купопродајна цена оглашена за почетну, обзиром да је био једини учесник на јавном надметању као и сазнању након
јавног надметања о бесправно изведеним радовима који су значајно изменили непокретност која је идентификована као удео стечајног
дужника у првном лицу АУТО ТРЕНД доо Београд - Земун. Предложио је да стечајни судија наложи "Erste bank“ а.д. Нови Сад која је
власник објекта који се налази у наставку непокретности која чини неновчани удео стечајног  дужника у правном лицу „AST TREND“ доо
Београд (бр.1) и која је  свој простор издала у закуп приврдном друштву "Samex property" доо Београд са којим закупцем је стечајни
управник имао проблема да имовину стечајног дужника доведе у стање пре уновчења, односно на дан продаје. Дана 27.07.2018.
године о извршеној продаји обавестио је и Одбор поверилаца преко Председника одбора поверилаца "Erste bank" а.д. Београд чији је
представник Никола Вујовић са којим је такође непрестано у контакту у намери да исти изврши свој утицај код надлежних у банци да се
изврши повраћај  имовине у стање на дан продаје у што краћем року и са што је могуће мањим трошковима о чему добија усмено
обећање.

27.08.2018.  пријава грађевинској инспекцији
стечајни управник је преко пуномоћника доставио надлежној грађевинској инспекцији пријаву о бесправно изведеним радовима на
обекту бр. 45 у Београду-Земуну у ул. Цара Душана бр. 266. са предлогом да по извршеном увиђају на лицу места лицу за које утврди да
је изводило бесправно радове, наложи да се објекат врати у стање пре бесправног извођења радова

01.08.2018.  обавештење стечајном судији о предузетим радњама поводом бесправне градње и предлог за
стечајни управник је поднеском од 30.07.2018. године обавестио стечајног судију о предузетим радњама  у циљу враћања објекта у
стање пре извођења бесправних грађевинских радова а предложио је да се одобри ангажовање вештака који је за потребе уновчења
ове имовине извршио идентификацију објекта да на лицу места утврди стање објекта те да достави налаз о променама на објекту
насталих након неовлашћене градње што је стечајни судија одобрио Решењем од 01.08.2018. године

04.09.2018.  одговор јавног бележника
За потребе овере Уговора о купопродаји и преносу удела стечајног дуника у правном лицу "AST TREND"doo Beograd, који је са
проглашеним купцем потписан 20.07.2018. године, стечајни управник се обратио надлежном јавном бележнику који је,
након прегледа приложене документације уз предметни уговор, обавестио стечајног управника да не може  извршити предметну
оверу. Имајући у виду одредбе члана 132-137 Закона о стечају, нотар долази до закључка да учешће јавног бележника приликом
поступка уновчења стечајне масе (имовине) дужника није потребно, нити неопходно, јер је продаја у свему уређена стечајним
прописима.

11.09.2018.  извештај са предлогом да стечајни судија донесе решење којим ће се констатовати продаја удела
поводом одговора јавног бележника а у вези са чињеницом да је Купац у целости исплатио купопродајну цену из члана 2. Уговора о
купопродаји и преносу удела од 20.07.2018. год., стечајни управник је доставио суду извештај и предлажио, сагласно одредбама члана
133. Став 12. Закона о стечају,  да стечајни судија донесе  решење којим ће констатовати да је извршена продаја 100% удела стечајног
дужника у привредном друштву „AST TREND“ доо Београд  и да наложи Агенцији за привредне регистре да изврши упис промене,  по
правоснажности решења.

14.09.2018.  Решење суда - члан 133. став 2. Закона о стечају
Стечајни судија је дана 12.09.2018. године донео решење којим је констатована продаја удела стечајног дужника у привредном друштву
АСТ ТРЕНД доо Београ-Земун ул. Цара душана 266 и наложено Агенцији за привредне регистре да по правоснажности решења, изврши
упис промене у регистру.

20.09.2018.  обавештења стечајним повериоцима условно признатих потраживања
за потребе планиране деобе, стечајни управник је свим стечајним повериоцима стечајног дужника којима је условно признато
потраживање од стечајног дужника, упућен позив да обавесте суд и стечајног управника да ли су своје условно признато потраживање
наплатили од главног дужника, одноно из других извора обезбеђења.

27.09.2018.  клаузула правоснажности
решење суда којим је констатована продаја удела стечајног дужника у привредном друштву АСТ ТРЕНД доо Београ-Земун ул. Цара
душана 266 и наложено Агенцији за привредне регистре да по правоснажности решења, изврши упис промене у регистру, постало је
правоснажно дана 26.09.2018. године на које је стављена клаузула правоснажности  дана 27.09.2018. год.
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Прилози

19.10.2018.Датум:

TREND CAR DOO BEOGRAD (ZEMUN)Назив стечајног дужника:

Број предмета: 3. Ст.4457/2012

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2018. 30.09.2018.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

NICCO
7.321.465,00

20-3564-13807-
567698-33523

20.07.2018.

Укупно: 7.321.465,00

Потраживања (у извештајном периоду)

NICCO 30.000,0001-2ЈН/2018 09.07.2018.

Укупно: 30.000,00

Укупни приходи: 7.351.465,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2018.за период од: 30.09.2018.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Privredni sud Beograd 590.480,00P-6353/2014 17.09.2018.

Укупно: 590.480,00

590.480,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

INTEGRA BIRO 1.080,00483 03.08.2018.

SLUŽBENI GLASNIK RS
1.400,00

40/bl.K.M.03.09.1
8.

03.09.2018.

Укупно: 2.480,00

Гориво и мазиво

OBM SRBIJA 5.000,0040/bl.03.09. 03.09.2018.

Укупно: 5.000,00

Платни промет

SOCIETE GENERALE Banka

950,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.07.2018.

SOCIETE GENERALE Banka

117,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

04.07.2018.

SOCIETE GENERALE Banka

35,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.07.2018.
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Платни промет

SOCIETE GENERALE Banka

950,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.08.2018.

SOCIETE GENERALE Banka

117,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

07.08.2018.

SOCIETE GENERALE Banka

950,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.09.2018.

SOCIETE GENERALE Banka

252,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.09.2018.

SOCIETE GENERALE Banka

35,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

06.09.2018.

Укупно: 3.406,00

Бруто зараде по уговору о делу

Drašković Mirjana 37.000,0007/2018 M 02.07.2018.

Drašković Mirjana 37.000,0008/2018 M 01.08.2018.

Drašković Mirjana 37.000,0009/2018 M 01.09.2018.

Укупно: 111.000,00

Књиговодствене услуге

Fokus plus 40.000,0007/18 02.07.2018.

Fokus plus 40.000,0008/18 01.08.2018.

Fokus plus 40.000,0009/18 01.09.2018.

Укупно: 120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

adv. Kruskić Andrej 70.000,0007/18 adv 02.07.2018.

Advokat Gordana V. Radošević 70.000,0008/18 adv 01.08.2018.

Advokat Gordana V. Radošević 70.000,0009/18 adv. 01.09.2018.

Укупно: 210.000,00

Административне таксе

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE - APR 2.800,0092-12070100 06.09.2018.

Укупно: 2.800,00

Остали трошкови стечајне масе

EURO MONT doo 10.000,0007/18* 02.07.2018.

адвокат Бранковић Драгица 29.280,32II-68/2017 04.07.2018.

Dusan Dragojlovic 21.000,0001-PR/2018 18.07.2018.

EURO MONT doo 10.000,0008/18* 01.08.2018.

EURO MONT doo 10.000,0009/18* 01.09.2018.

Укупно: 80.280,32

534.966,32Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.125.446,32
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
KBC banka A.D.- Beograd, 115-31425-73
Vojvođanska baka, 355-0003200212684-29
Vojvođanska banka - oročena sredstva, 355-0003200212684-29
SOCIETE GENERALE Banka, 10222101644
Societe Generale Banka  ad Srbija, 10222101644

01.07.2018. 2.524.712,54Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2018.за период од: 30.09.2018.

Уплаћени депозити

NICCO 2.928.586,0010.07.2018.

Укупно: 2.928.586,00

Имовина

NICCO 1.400.000,0003.08.2018.

NICCO 500.000,0021.08.2018.

NICCO 2.492.879,0006.09.2018.

Укупно: 4.392.879,00

Потраживања (у извештајном периоду)

NICCO 30.000,0010.07.2018.

Укупно: 30.000,00

7.351.465,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2018.за период од: 30.09.2018.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Privredni sud Beograd 590.480,0017.09.2018.

Укупно: 590.480,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

INTEGRA BIRO 1.080,0003.09.2018.

SLUŽBENI GLASNIK RS 1.400,0003.09.2018.

Укупно: 2.480,00

Гориво и мазиво

OBM SRBIJA 5.000,0003.09.2018.

Укупно: 5.000,00

Платни промет

SOCIETE GENERALE Banka 950,0002.07.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 117,0004.07.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 35,0030.07.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 950,0001.08.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 117,0007.08.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 950,0001.09.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 252,0003.09.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 35,0006.09.2018.

Укупно: 3.406,00
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Бруто зараде по уговору о делу

Drašković Mirjana 37.000,0004.07.2018.

Drašković Mirjana 37.000,0007.08.2018.

Drašković Mirjana 37.000,0003.09.2018.

Укупно: 111.000,00

Књиговодствене услуге

Fokus plus 40.000,0004.07.2018.

Fokus plus 40.000,0007.08.2018.

Fokus plus 40.000,0003.09.2018.

Укупно: 120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

adv. Kruskić Andrej 70.000,0004.07.2018.

Advokat Gordana V. Radošević 70.000,0007.08.2018.

Advokat Gordana V. Radošević 70.000,0003.09.2018.

Укупно: 210.000,00

Административне таксе

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE - APR 2.800,0006.09.2018.

Укупно: 2.800,00

Остали трошкови стечајне масе

EURO MONT doo 10.000,0004.07.2018.

адвокат Бранковић Драгица 29.280,3204.07.2018.

EURO MONT doo 10.000,0007.08.2018.

Dusan Dragojlovic 21.000,0030.07.2018.

EURO MONT doo 10.000,0003.09.2018.

Укупно: 80.280,32

1.125.446,32Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2018. 8.750.731,22
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