
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

3. Ст.4457/2012

20.07.2018.

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:01.04.2018. 30.06.2018.

 9.

Остала имовина

46.850,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

12.041.024,05Укупно без депозита

0,00

 5.

1,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

3.312.102,66

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.

01.04.2018.

 10.

4.500.500,00

352.300,00

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

1а

Коментар

на дан 01.04.2018. године, почетни стечајни биланс је биланс с краја предходног квартала
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

150.000,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

12.041.023,05

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

3.312.102,66

Укупно

3.679.270,39

Коментар

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

 8.

3.312.102,66Готовина 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

12.041.023,05

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.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

4.500.500,00

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

8.728.920,39

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

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 периоду другог квартала 2018. године, није дошло до планирана продаја удела стечајног дужника у привредном друштву "AST TREND"
доо Београд путем јавног надметања одређеног за 16.05.2018.  из разлога што је на јавно надметање приступио  пуномоћник стечајног
повериоца „Erte banke“ а.д. Нови Сад, адвокат  Јелене Тодоровић, те присутне учеснике обавестила да постоји приговор на предложену
продају „Erte banke“ а.д. Нови Сад од 30.04.2018. године као и ургенција од 15.05.2018. године а  да су у приговору истакнуте
неправилности које се односе на продају као што су погрешна идентификација  објекта који је предмет продаје, нејасна граница између
објеката бр. 45 и објеката који су у власништву  „Erte banke“ а.д. Нови Сад., да до дана одржавања продаје по приговору није одлучено
нити је стечајни управник предузео било какве одлуке у циљу отклањања неправилности и да  „Erte bankа“ истиче приговор на одржану
продају  што је код присутних учесника изазвало сумњу у правилност продаје па исти, након прихватања почетне цене нису прихватили
увећање због чега  комисија за спровођење јавног надметања није могла да прогласи Купца. Обзиром да је само дан после јавног
надметања стечајни управник добио  Закључак стечајног судије од 14.05.2018. године којим се одбија приговор стечајног повериоца
„Erte banke“ а.д. Нови Сад за одлагање продаје удела стечајног дужника у привредном друштву „AST TREND“ доо Београд и да су судски
вештаци, изјашњавајући се на примедбе  „Erte banke“ а.д. Нови Сад,  изјаснили се да  у целости остају код раније датих налаза и
мишљења а да су примедбе  „Erte banke“ а.д. Нови Сад  неосноване,  стечајни управник је обавестио суд,  одбор поврилаца као и сва
заинтересована лица да ће  поново огласити продају удела  под истим условима што је и учино. Дана 15.06.2018. године објављен је
оглас у дневним листовима "Политика" и "Данас" о продаји удела стечајног дужника у привредном друштву  "AST TREND" доо Београд
путем јавног надметања које је одређено за 18.07.2018. године

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

180.000,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

41.200,00

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

11.714.344,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,0011.935.544,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

180.000,00

0,00

180.000,00

0,00
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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 0,002. Судски трошкови 450.000,00 0,000,00

0,00 120.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 120.000,00 0,00120.000,00

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 120.000,002.501.874,00 570.000,00 120.000,00 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 1.800,001. Канцеларијски материјал 15.000,00 0,001.800,00

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 14.311,128. Платни промет 4.500,00 0,0014.311,12

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

0,00 165.480,0022. Трошкови оглашавања 220.000,00 0,00165.480,00

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

0,00 238.200,0024. Остали трошкови стечајне масе 269.200,00 0,00238.200,00

20.000,00 20.000,0025. Тарифа АЛСУ 10.000,00 20.000,0020.000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

11.714.344,00

Укупно 12.602.935,1220.000,00 991.200,00 888.591,12 20.000,00

У периоду другог квартала 2018. године, због милионских износа депозита који су враћени уплатиоцима, провизије банке су биле у
већем износу од планираних што је уочено тек на дан израде квартала па ће у наредном периоду стечајни управник предложити да му
стечајни судија да сагласност на износ разлике стварно насталих трошкова банчине провизије.

Коментар
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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

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

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2018.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

3.312.102,66 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2018.

 5.

12.722.935,12

 4.

2.524.711,54

 2. 11.935.544,00

 6.

Укупан одлив

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2018.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Драшковић Мирјана1. 111.000,00

књиг. агенција Фокус плус2. 120.000,00

адв. Крушкић Андреј3. 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

11.253.632,93

Лиценце и патенти

4.500.500,00

2.524.711,54

 8.

30.06.2018.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

150.000,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

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

20.04.2018.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
активности стечајног управника на изради извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период првог квартала 2018.
године и достављање истог суду, Одбору поверилаца и АЛСУ, са прилогом извештаја адвоката о стању у судским предметима.

12.04.2018.  обавештење о намери, начину, роковима и условима продаје удела стечајног дужника у привредном
израда и слање обавештења суду и одбору поверилаца о намери, плану, начину и роковима  продаје удела стечајног дужника у
привредном друштву „AST TREND“ доо Београд-Земун ул. Цара Душана бр. 266. МБ: 20842636, путем јавног надметања које је одређено
за 16.05.2018. године, израда текста огласа и слање истог ради објављивања у два високотиражна дневна листа, издање за целу земљу,
ОТС и интернет страни Агенције за лиценцирање стечајних управника.

16.04.2018.  профактура бр. 01-ЈН/2018 - "Pharmavera"
достављена профактура за откуп продајне документације  заинтересованом лицу "Pharmavera" доо Београд-Земун, ул. Лазара
Мамузовића бр. 266а (МБ: 20908874)

25.04.2018.  профактура бр. 02-ЈН/2018 - "НАПРЕД"
достављена профактура за откуп продајне документације  заинтересованом лицу "НАПРЕД" АД Београд, Бул. М. Пупина (МБ: 07020503)

26.04.2018.  предаја продајне документације - "НАПРЕД"
након откупа продајне документације, записнички је предата продајна документација представнику заинтересованог правног лица
"НАПРЕД" АД Београд сачињена за потребе учествовања на јавном надметању  одређеном за 16.05.2018. године ради продаје 100%
удела стечајног дужника у правном лицу "AST TREND" доо Београд
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03.05.2018.  обавештење стечајном судији да се остаје код планиране продаје удела
поднеском од 19.04.2018. године, поверилац  "Erste bank" a.d. Београд а која је и председник одбора поверилаца, истакла је примедбе
на налазе судских вештака те с тим у вези предложено је да стечајни судија одложи продају  удела стечајног дужника у праном лицу
""AST TREND"  доо Београд. Стечајни управник је хитно о примедебама известио ангажоване вештаке са налогом да се изјасне. Оба
вештака су се изјаснила да су примедбе неосноване те да у свему остају код раније датих налаза имишљења након чега је стечајни
управник поступајућемстечајном судији доставио обавештење да остаје код оглашене продаје удела стечајног дужника у правном лицу
AST TREND доо Београд-Земун, ул. Цара Душана 266 путем јавног надметања које је одређено за 16.05.2018. године.

03.05.2018.  достављање изјашњења вештака на примедбе повериоца ERSTE BANKA
на примедбе повериоца "Erste bank" a.d. Београд да налази судских вештака везано за идентификацију и процену вредности предмета
продаје - удела стечајног дужника у праном лицу ""AST TREND"  доо Београд, садрже низ неправилности и нетачности, судски вештаци
су доставили изјашњења која је стечајни управник електронским путем проследио одбору поверилаца што у предметном стечају јесте
"Erste bank" a.d. Београд

07.05.2018.  предаја продајне документације  - "Pharmavera"
након откупа продајне документације, записнички је предата продајна документација представнику заинтересованог правног лица
"Pharmavera" доо Београд сачињена за потребе учествовања на јавном надметању  одређеном за 16.05.2018. године ради продаје 100%
удела стечајног дужника у правном лицу "AST TREND" доо Београд

08.05.2018.  профактура бр. 03-ЈН/2018 - Поповић Дејан
достављена профактура за откуп продајне документације  заинтересованом физичком лицу, Поповић Дејану из Чачака, ул. Миладина
Бошковића бр. 1. ЈМБГ 0604975782835

08.05.2018.  профактура бр. 04-ЈН/2018 и достављање продајне документације - "OGI MD AUTO CENTAR"
достављена профактура за откуп продајне документације  заинтересованом правном лицу, "OGI MD AUTO CENTAR" доо из Чачака, ул.
Миладина Бошковића бр. 1. (МБ: 20080159). Након приложених доказа и провере да је заинтересовано лице извршило плаћање по
профактури, истом је достављена електронским путем продајна документација сачињена за потребе учествовања на јавном надметању
ради продаје 100% удела стечајног дужника у правном лицу "AST TREND" доо Београд, чије одржавање је одређено за 16.05.2018.
године

09.05.2018.  профактрура бр. 05-ЈН/2018 - "БЕСТЕР"
достављена профактура за откуп продајне документације  заинтересованом правном лицу "БЕСТЕР" доо Београд, Цветанова Ћуприја бр.
20 б (МБ: 17537628)

10.05.2018.  профактура бр. 06-ЈН/2018 и достављање продајне документације - "CRUISE INVEST"
09.05.2018. године, достављена профактура за откуп продајне документације  заинтересованом правном лицу, "CRUISE INVEST" доо
Нови Пазар,  ул. Постењска бр. 5  (МБ: 21177857). Након приложених доказа и провере да је заинтересовано лице 09.05.2018. године
уплатило 30.000,00 динара на име откупа продајне документације,  истом је достављена електронским путем продајна документација
сачињена за потребе учествовања на јавном надметању  ради продаје 100% удела стечајног дужника у правном лицу "AST TREND" доо
Београд, чије одржавање је одређено за 16.05.2018. године

10.05.2018.  профактура бр. 07-ЈН/2018 и достављање продајне документације - "ВЕЛКО ИНВЕСТ"
09.05.2018. године, достављена профактура за откуп продајне документације  заинтересованом правном лицу, "ВЕЛКО ИНВЕСТ" доо
Београд,  Бул. Зорана Ђинђића 45 Д11  (МБ: 20659858). Након приложених доказа и провере да је заинтересовано лице 09.05.2018.
године уплатило 30.000,00 динара на име откупа продајне документације,  истом је достављена електронским путем продајна
документација сачињена за потребе учествовања на јавном надметању  ради продаје 100% удела стечајног дужника у правном лицу
"AST TREND" доо Београд, чије одржавање је одређено за 16.05.2018. године

10.05.2018.  профактура бр. 08-ЈН/2018 и достављање продајне документације - Душан Налчић
09.05.2018. године, достављена профактура за откуп продајне документације  заинтересованом физичком лицу, Налчић Душану из
Руме, ул. Орловићева 29 ЈМБГ 1512976880042. Након приложених доказа и провере да је заинтересовано лице 09.05.2018. године
уплатило 30.000,00 динара на име откупа продајне документације,  истом је достављена електронским путем продајна документација
сачињена за потребе учествовања на јавном надметању  ради продаје 100% удела стечајног дужника у правном лицу "AST TREND" доо
Београд, чије одржавање је одређено за 16.05.2018. године

10.05.2018.  архивско сређивање документације стечајног дужника
у циљу архивског сређивања документације стечајног дужника стечајни управник је поднеском од 09.05.2018. године известио стечајног
судију о потреби архивирања документације која је без значаја за даље вођење стечајног поступка.  Приложио је  три понуде  и
предложио да  се на пословима одвајања и архивистичког сређивања документаицје ангажује НАМИ КОНТО доо  Београд као
најповољнији понуђач, што је стечајни судија одобри закључком 10.05.2018. год.

16.05.2018.  јавно надметање
На јавно надметање приступио је пуномоћник стечајног повериоца „Erte banke“ а.д. Нови Сад, адвокат  Јелене Тодоровић, те присутне
учеснике известила да „постоји приговор на предложену продају „Erte banke“ а.д. Нови Сад од 30.04.2018. године као и ургенција од
15.05.2018. године., да су у приговору истакнуте неправилности које се односе на продају као што су погрешна идентификација  објекта
који је предмет продаје, нејасна граница између објеката бр. 45 и објеката који су у власништву  „Erte banke“ а.д. Нови Сад., да до дана
одржавања продаје по приговору није одлучено нити је стечајни управник предузео било какве одлуке у циљу отклањања
неправилности и да  „Erte bankа“ истиче приговор на одржану продају“. Код учесника јавног надметања наведено је изазвало сумњу у
правилност продаје, исти су  прихватили почетну цену али нису прихватили увећање, због чега комисија за јавно надметање именована
одлуком стечајног управника од 10.05.2018. године није прогласила купца удела.

23.05.2018.  обавештење стечајном судији да није проглашен купац удела
достављено обавештење стечајном судији да ни један учесник на јавном надметању 16.05.2018. године, након прихватања почетне
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цене, није прихватио увећање због изјава датих од стране пуномоћника стечајног повериоца "Erste banke" због чега је комисија за
спровођење јавног надметања констатовала да није проглашен купац удела. Обзиром да је након датума одржавања јавног надметања
стечајни управник примио  Закључак стечајног судије бр. 3-Ст-4457/2012 од 14.05.2018. године којим се одбија предлог повериоца
"Erste bank" a.d. Београд за одлагање продаје удела, известо је суд да ће под истим условима у најкраћем року  поновити продају удела.

24.05.2018.  обавештење одбору поверилаца да није проглашен купац удела
стечајни управник је доставио обавештење представнику председника одбора поверилаца  да ни један учесник на јавном надметању
16.05.2018. године, након прихватања почетне цене, није прихватио увећање због чега је комисија констатовала да није проглашен
купац удела. У обавештењу, обзиром да је   у међувремену  добио Закључак стечaјног судије бр. 3-Ст-4457/2012 од 14.05.2018. године
којим се одбиjа предлог повериоца "Erste bank" a.d. за одлагање продаје удела, обавестио је прдседника одбора ""Erste bank" a.d. Н.
Сад чији је представник Никола Вујовић да ће под истим условима у што краћем року поновити продају удела

24.05.2018.  обавештење учесницима јавног надметања
стечајни управник је доставио обавештење свим учесницима јавног надметања  да је добио Закључак стечaјног судије бр. 3-Ст-
4457/2012 од 14.05.2018. године којим су одбиjене примедбе и предлог повериоца "Erste bank" a.d. за одлагање продаје удела тако да
ће под истим условима удео изложити продаји у најскорије време о чему ће бити благовремено обавештени.

14.06.2018.  обавештење о намери, начину, роковима и условима продаје удела стечајног дужника у привредном
израда и слање суду, одбору поверилаца и свим заинтересовнаим лицима обавештења о намери, плану, начину и роковима  продаје
удела стечајног дужника у привредном друштву „AST TREND“ доо Београд-Земун ул. Цара Душана бр. 266. МБ: 20842636, путем
поновљеног јавног надметања које је одређено за 18.07.2018. године као и израда текста огласа и достављање истог ради објављивања
у два високотиражна дневна листа, издање за целу земљу, ОТС и интернет страни Агенције за лиценцирање стечајних управника.
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Прилози

20.07.2018.Датум:

TREND CAR DOO BEOGRAD (ZEMUN)Назив стечајног дужника:

Број предмета: 3. Ст.4457/2012

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2018. 30.06.2018.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

Gradjevinsko Preduzece "Napred" AD 30.000,00IF0001 25.04.2018.

Pharmavera Doo Beograd 30.000,0001-JN/2018* 16.04.2018.

OGI MD AUTO CENTAR DOO 30.000,00IF0003* 08.05.2018.

NALCIC DUSAN 30.000,0008-JN/2018 09.05.2018.

VELKO INVEST DOO 30.000,0007-JN/2018 09.05.2018.

CRUISE INVEST 30.000,0006-JN/2018 09.05.2018.

Укупно: 180.000,00

Укупни приходи: 180.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2018.за период од: 30.06.2018.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Вујачић Жарко 80.000,0001/02/03/04-18 23.04.2018.

Вујачић Жарко 20.000,0005/18* 03.05.2018.

Вујачић Жарко 20.000,0006/18** 07.06.2018.

Укупно: 120.000,00

120.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

SLUŽBENI GLASNIK RS 1.800,00003308 27.04.2018.

Укупно: 1.800,00

Гориво и мазиво

NIS JUGOPETROL 5.000,00436084 27.04.2018.

Укупно: 5.000,00

Платни промет

SOCIETE GENERALE Banka

950,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.04.2018.

SOCIETE GENERALE Banka

35,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

17.04.2018.

SOCIETE GENERALE Banka

35,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.04.2018.
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Платни промет

SOCIETE GENERALE Banka

117,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

19.04.2018.

SOCIETE GENERALE Banka

97,64

Провизија и
други
финансијски
расходи

23.04.2018.

SOCIETE GENERALE Banka

100,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

27.04.2018.

SOCIETE GENERALE Banka

152,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.05.2018.

SOCIETE GENERALE Banka

950,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.05.2018.

SOCIETE GENERALE Banka

970,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.06.2018.

SOCIETE GENERALE Banka

110,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

07.06.2018.

SOCIETE GENERALE Banka

42,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

12.06.2018.

SOCIETE GENERALE Banka

49,64

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.06.2018.

SOCIETE GENERALE Banka

2.635,73

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.05.2018.

SOCIETE GENERALE Banka

2.635,73

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.05.2018.

SOCIETE GENERALE Banka

2.635,73

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.05.2018.

SOCIETE GENERALE Banka

2.635,73

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.05.2018.

SOCIETE GENERALE Banka

124,92

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.05.2018.

SOCIETE GENERALE Banka

35,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.06.2018.

Укупно: 14.311,12

Бруто зараде по уговору о делу

Drašković Mirjana 37.000,0004/2018 M 19.04.2018.

Drašković Mirjana 37.000,0005/2018 M 03.05.2018.

Drašković Mirjana 37.000,0006/2018 M 07.06.2018.

Укупно: 111.000,00

Књиговодствене услуге

Fokus plus 40.000,0004/2018 19.04.2018.

Fokus plus 40.000,0005/2018 03.05.2018.

Fokus plus 40.000,0006/18 01.06.2018.
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Књиговодствене услуге

Укупно: 120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

adv. Kruskić Andrej 70.000,0001/04 19.04.2018.

adv. Kruskić Andrej 70.000,0005/18 03.05.2018.

adv. Kruskić Andrej 70.000,0006/18 adv 12.06.2018.

Укупно: 210.000,00

Административне таксе

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE - APR 2.800,0028/05 28.05.2018.

Укупно: 2.800,00

Трошкови оглашавања

EUROSTAR 82.740,0041/2018 13.04.2018.

EUROSTAR 82.740,0064/2018 15.06.2018.

Укупно: 165.480,00

Остали трошкови стечајне масе

EURO MONT doo 10.000,0004/18 19.04.2018.

EURO MONT doo 10.000,0005/18** 03.05.2018.

EURO MONT doo 10.000,0006/18* 07.06.2018.

NAMI KONTO DOO 208.200,00PF-2-0/18 14.05.2018.

Укупно: 238.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika 20.000,004883 12.04.2018.

Укупно: 20.000,00

888.591,12Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.008.591,12

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

01.04.2018. 3.312.103,66Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2018.за период од: 30.06.2018.

Камате и други финансијски приходи

SOCIETE GENERALE Banka 40.000,0019.04.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 1.200,0022.05.2018.

Укупно: 41.200,00

Уплаћени депозити

NALCIC DUSAN 2.928.586,0009.05.2018.

OGI MD AUTO CENTAR DOO 2.928.586,0009.05.2018.

VELKO INVEST DOO 2.928.586,0009.05.2018.

CRUISE INVEST 2.928.586,0009.05.2018.

Укупно: 11.714.344,00

Потраживања (у извештајном периоду)

Gradjevinsko Preduzece "Napred" AD 30.000,0025.04.2018.

Pharmavera Doo Beograd 30.000,0007.05.2018.
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Потраживања (у извештајном периоду)

OGI MD AUTO CENTAR DOO 30.000,0008.05.2018.

NALCIC DUSAN 30.000,0009.05.2018.

VELKO INVEST DOO 30.000,0009.05.2018.

CRUISE INVEST 30.000,0009.05.2018.

Укупно: 180.000,00

11.935.544,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2018.за период од: 30.06.2018.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Вујачић Жарко 80.000,0023.04.2018.

Вујачић Жарко 20.000,0003.05.2018.

Вујачић Жарко 20.000,0007.06.2018.

Укупно: 120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

SLUŽBENI GLASNIK RS 1.800,0027.04.2018.

Укупно: 1.800,00

Гориво и мазиво

NIS JUGOPETROL 5.000,0027.04.2018.

Укупно: 5.000,00

Платни промет

SOCIETE GENERALE Banka 950,0002.04.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 35,0017.04.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 35,0018.04.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 117,0019.04.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 97,6423.04.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 100,0027.04.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 152,0003.05.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 950,0003.05.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 970,0001.06.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 110,0007.06.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 42,0012.06.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 49,6415.06.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 2.635,7318.05.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 2.635,7318.05.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 2.635,7318.05.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 2.635,7318.05.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 124,9218.05.2018.

SOCIETE GENERALE Banka 35,0001.06.2018.

Укупно: 14.311,12

Бруто зараде по уговору о делу

Drašković Mirjana 37.000,0019.04.2018.

Drašković Mirjana 37.000,0003.05.2018.

Drašković Mirjana 37.000,0007.06.2018.

Укупно: 111.000,00

Књиговодствене услуге

Fokus plus 40.000,0019.04.2018.

Fokus plus 40.000,0003.05.2018.

Fokus plus 40.000,0001.06.2018.
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Књиговодствене услуге

Укупно: 120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

adv. Kruskić Andrej 70.000,0019.04.2018.

adv. Kruskić Andrej 70.000,0003.05.2018.

adv. Kruskić Andrej 70.000,0012.06.2018.

Укупно: 210.000,00

Административне таксе

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE - APR 2.800,0028.05.2018.

Укупно: 2.800,00

Трошкови оглашавања

EUROSTAR 82.740,0023.04.2018.

EUROSTAR 82.740,0015.06.2018.

Укупно: 165.480,00

Остали трошкови стечајне масе

EURO MONT doo 10.000,0019.04.2018.

EURO MONT doo 10.000,0003.05.2018.

EURO MONT doo 10.000,0007.06.2018.

NAMI KONTO DOO 208.200,0018.05.2018.

Укупно: 238.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

ALSU - Agencija za licenciranje stečajnih upravnika 20.000,0018.04.2018.

Укупно: 20.000,00

Повраћај депозита

NALCIC DUSAN 2.928.586,0018.05.2018.

OGI MD AUTO CENTAR DOO 2.928.586,0018.05.2018.

VELKO INVEST DOO 2.928.586,0018.05.2018.

CRUISE INVEST 2.928.586,0018.05.2018.

Укупно: 11.714.344,00

12.722.935,12Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2018. 2.524.712,54
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