
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

5.Ст-122/2014

02.11.2019.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТУДИЈЕ ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
ХИДРОПРОМЕТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У
СТЕЧАЈУ

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Име и презиме стечајног управника: Марина Глигоријевић

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Број лиценце: 155-0786

17082566Матични број:

1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2011000000165-3Текући рачуни стечајног дужника:

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200401936-14

3) Војвођанска банка ад Београд, 325-950060007266-77

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:01.07.2019. 30.09.2019.

 9.

Остала имовина

1.110.000,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

1.903.309,69Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

234,26

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

793.075,43

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.07.2019.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

У извештајном периоду , након именовања новог управника, покушај примопредаје стечајне масе и документације између држаоца
стечајне масе и новоименованог стечајог управника је био неуспешан.
Разрешени стечајни управник Драгутин Сремчевић није предао стечајну масу у износу од 1.903.309,69 динара .

Стварно стање на да 30.09.2019. године је 0,00 диинара.

1ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТУДИЈЕ ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ХИДРОПРОМЕТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ -
Извештај за  јул - септембар 2019.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

1.903.309,69

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

1.110.000,00

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

234,26

Укупно

793.075,43

Коментар

Није било повећања вредности имовине услед накнадно пронађене имовине или производње.
Разрешени стечајни управник Драгутин Сремчевић није извршио предају пословне документације и стечајне масе нити после закључка
суда којим му се налаже предаја.

 8.

234,26Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

1.110.000,00

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

793.075,43

 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

793.309,69

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

0,00

1в

0,00

1.110.000,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Након правноснажног решења о разрешењу стечајног управника Драгутина Сремчевића , који је био држалац стечајне масе и
документације, разрешени стечајни управник није поступио по закључку суда и предао стечајну масу и пословну документацију
новоименованом стечајном управнику.

О томе је сачињен записник потписан од стране  Комисије именоване од стране Марине Глигоријевић, службена белешка, упознат је
стечајни судија и АЛСУ са поступљњем Драутина Сремчевића коај су у супротности са законским прописима .

Из тих разлога,   је у извештајном периоду  извршено умањење имовине за износ од 1.110.000,00 динара која није предата
новоименованом стечајном управнику. Уколико у даљем поступку се установи која је то имовина која чини стечајну масу, стечајни
управник ће је исказати као накнадно пронађену имовину.

Преостала имовина стечајног дужника су потраживања евидентирана у ЕФИ-ју у износу од 793.309,69 динара . Стечајном  управнику
није предата   веродостојна  документацију у вези наведених потраживања .
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Извештај за  јул - септембар 2019.



0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

793.075,43

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

793.075,43

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

Коментар

Није било умањења имвине услед продаје.

Према периодичним извештајима за 01 и 02 квартал 2019. године , а сачињени од стране разрешеног Драгутина Сремчевића, исти је са
даном 31.03.2019. године  извршио умањење имовине , без икаковог образложења,  за износ од 22.300.600,00 динара , која је
фигурирала у свим периодичним извештајима почев од отварања стечајног поступка 18.12.2014.године до 31.03.2019. 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

0,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

4.946,26

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

0,004.946,26

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

Преузето стање на изводу бр.12 износило је 4.946,26 динара .
Извршен пренос на новоотворени рачун од стране Војвођанске банке након спајања са ОТП групом.
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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

31.839,00 1.337.818,672. Судски трошкови 0,00 1.364.711,414.946,26

380.000,00 -380.000,003. 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

233.000,00 -233.000,005. 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

9.392,00 -9.392,008. Остали трошкови стечајног поступка 0,00 0,000,00

Укупно 4.946,26654.231,00 0,00 715.426,67 1.364.711,41

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

7.900,00 -7.900,001. Канцеларијски материјал 0,00 0,000,00

5.796,48 0,002. Електрична енергија 0,00 5.796,480,00

4.918,64 -866,203. Комуналне услуге 0,00 4.052,440,00

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

2.500,00 -2.000,005. Пошта и телефон 0,00 500,000,00

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

19.184,37 -19.184,377. Текуће одржавање 0,00 0,000,00

1.387,18 -1.160,928. Платни промет 0,00 0,00226,26

16.000,00 0,009. Премија осигурања 0,00 16.000,000,00

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

0,00 0,0016. Књиговодствене услуге 0,00 0,000,00

60.501,57 -60.501,5717. 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

10.800,00 -8.980,0019. Административне таксе 0,00 1.820,000,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

0,00 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 0,000,00

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

1.003,85 996,1524. Остали трошкови стечајне масе 0,00 2.000,000,00

5.000,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 5.000,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 226,26134.992,09 0,00 -99.596,91 35.168,92

Новоименовани стечајни управник је у извештајном периоду извшио сторнирање свих фиктивних задужења по основу трошкова   који
нису стварно настали ( канц.матерјал, провизија у платном промету, накнада трошкова стечајног управника ) ,  трошкова  ангажовања за
која није дата сагласност суда   ( књиговодствени трошкови, адвокатске услуге , трошкови исказани по основу уговора о делу исл. ).
Извршено је сторнирање и трошкова по основу преилиминарне награде  које је исказао разрешени стечајни управник у износу од
380.000,00 динара јер иста не може бити исплаћена разрешеном стечајном управнику .
У финансијком извештају сачињем од стране новоименованог стечајног управника за период од отварања стечајног поступка до
30.06.2019.године, узимајући у обзир стварно настале приходе и трошкове у овом периоду , не само да нема основа за исплату никакве
награде за рад стечајном управнику Драгутину Сремчевићу већ ће исти имати обавезу да врати на рачун стечајног дужника износ од

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

565.000,00 диинара који је неосновано подигао и тиме извршио оштећење стечајне масе.

У наредном периоду испитаће се основаност осталих  неизмирених трошкова насталих до 30.06.2019.године који се односе на трошкове
утрошене ел.енергије, трошкове комуналних услуга и трошкова премије осигурања.

Стварно настали трошкови стечајног поступка односе се на  судске трошкове по закључку о извршењу ИИ 504/19  којим се спроводи
извршење по основу решења о извршењу ПС у Београду , Јавног извршитеља Тамаре Пајковић из Београда .
Главни дуг по основу трошкова парничног поступка 1.232.012 и трошкови извршног поступка 35.806,67 динара.Извршење се спроводи
за наплату судских трошкова по пресуди ПС у Београду 24.П-4201/2015 од 26.09.2017.године правноснажна 14.03.2019.године, тужилац
Колубара доо Мионица.

Стварно настали трошкови  који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду  износе 3.820,00 динара односе се на :
- трошкови адм. такси НБС-у за добијање потврде и
- трошкови израде печата.
Стечајни управник је поднео захтев за одобрење стварно насталих трошкова који представљају обавезу стечајне масе. Исплати
наведених трошкова приступиће се уколико се створе услови.

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

467.888.399,26

9.

0,00

0,00

70.368.036,31

0,00

0,00

0,00

333.862.806,46

5.

333.862.806,46

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

36.430.096,013.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

36.430.096,01

0,00

0,00

Укупно без депозита

27.227.460,48

0,00

27.227.460,48

70.368.036,31

Врста одлива

Разлучни повериоци

467.888.399,26

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00

Коментар

Укупна  утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику износе 467.888.399,26динара по структури из табеле.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2019.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

226,26 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2019.

 5.

5.172,52

 4.

0,00

 2. 4.946,26

 6.

Укупан одлив

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад износило је на дан 30.09.2019.године 0,00 динара.

Рачун стечајног дужника је блокиран за износ судских трошкова по закључку бр.ИИ 504/19 Јавног извршитеља Тамаре Пајковић за износ
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од 1.337.818,67 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

8,0001.07.19.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 8,0030.09.2019.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

Стање благајне од 8,00 динара исказано у извештају Драгитина Сремчевића на дан 30.06.2019. године.
У извештајном периоду није било промета преко благајне.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Укупно

Није било ангажованих стручних лица у извештајном периоду.

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

793.075,43

0,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

793.083,43

Лиценце и патенти

0,00

8,00

 8.

30.09.2019.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода исказује стање у износу од 793.083,43 динара односе се на потраживања стечајног
дужника исказана од стране разрешеног стечајног управника који није извршио предају пословне документације по закључку суда.

У садашњим околностима, наведена потраживања су ненаплатива услед непостојања веродостојне документације .
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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

01.07.2019.  Почетне активности приликом именовања у стечајном поступку .
Након пријема решења о именовању, извршено упознавање са предметом преко јавно доступних података ( АПР-а, АЛСУ, јавни приступ
подациима из Катастра).

10.07.2019.  Упућен поднесак суду за доставу закључка разрешеном стечајном управнику Драгутину Сремчевићу.
Након неодазивања разрешеног стечајног управника Драгутина Сремчевића да изврши примопредају целокупне имовине и
документације новоименованом стечајном управнику , упућен захтев суду за доношење закључка да изврши примопредају без
одлагања .
Закључак суда  донет 10.07,2019.године.

05.08.2019.  Обавештење упућено суду и АЛСУ о неуспешној примопредаји.
Разрешени стечајни управник   Драгутин Сремчевић је  одбио да изврши примопредају пословне  документације, заказану после дужег
времена за 05.08.2019. године. О неуспелој примопредаји као и детаљима планиране опструкције примопредаје од стране Драгутина
Сремчевића, суд је обавештен поднеском од 06.08.2019. године када је  достављена и пратећа документација и то: Службена белешка и
Записник од 05.08.2019.године из чега се може видети како је текао ток примопредаје.

06.08.2019.  Примљено обавештење о поднетој кривичној пријави против Драгутина Сремчевића
Адвокат Стишовић из Београда је поднео кривичну пријаву Основном јавном тужилаштву у Сремској Митровици због инцидентног
понашања Драутина Стемчевића , о чему је својим поднеском од 30.07.2019.године обавестио Привредни суд у Београду.

06.08.2019.  Поднет захтев Катастру непокретности Врачар
Катастру непокретности КО Врачар поднет захтев за доставу листа непокретности 3169 КО Врачар и уверења о кретању парцела за
потребе покретања судског поступка због незаконитог отуђења имовине стечајног дужника привредном друштву Нектинг доо Београд.
Отуђење је извршено непосредно пре покретања стечајног поступка.

06.08.2019.  Поднет захтев Војвођанској банци за доставу свих извода .
Стечајни управник се обратио Војвођанској банци у којој је разрешени стечајни управник имао отворен текући рачун, да достави све
изводе од почетка отварања стечајног поступка до разрешења.

08.07.2019.  Примљена тужба од стране Град Београд Сектор за пословни простор.
Стечајни управник је примио тужбу Града Београда Сектора за пословни простор ради неоснованог обогаћења, услед неплаћене
закупнине за  пословно простор у ул.Веле Нигринове бр. 15, за период од децембра 2014.године закључно са јуном 2015.године по
основу Предуговора  о закупу. Тужбени захтев од 1.615.578,00 динара.

14.08.2019.  Примљен поднесак адв.Стишовић Миодрага .
У поднеску упућен суду , адв.Стишовић обавештава суд о непримереном понашању разрешеног стечајног управника Драгутина
Сремчевића услед кога је био принуђен да поднесе кривичну пријаву против њега.

16.08.2019.  Примљен закључак јавног извршитеља Тамаре Пајковић- новчани износпотраживања
Примљен закључак ИИ 504/19 којим се одређује спровођење извршења на основу решења о извршењу ПС у Београду 5И.И. 1436/19 од
30.07.2019.године ради намирења потраживања повериоца Колубара д.о.о. Мионица по осниву судских трошкова у износу од
1.337.818,00 динара по пресуди 24.П-4201/2015

10.09.2019.  Изјашњење по закључку суда на притужбу Сремчевић Драгутина .
У изјашњењу је указано да је разрешени  стечајни управник Драгутина Сремчевића неистинитим притужбама, лажним наводима и
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измишљеним догађајима у вези поступања мене , новоименованог стечајног управника жели да избегне одговорност за умањење
стечајне масе и оштећење поверилаца које је начинио својим поступањем од именовања до разрешења.
Наведено је у изјашњењу да су вршене исплате без сагласности суда, као и фиктивних трошкова који нису стварно настали. У
изјашњењу се наводе и износи оштећења поверилаца као и да су поступци Сремчевића усмерени на избегавање предаје документације
из које би се установила одговорност.

10.09.2019.  Поднета притужба АЛСУ на поступање разрешеног ст.управника Драгутина Сремчевића
Поднета притужба на поступање Драгутина Сремчевића, који је одбио да изврши примопредају. У притужби је наведен износ умањења
стечајне масе као и је извршено оштећење поверилаца.
Затрежено је од АЛСУ да изврши увид у рад  разрешеног стечајног управника.

30.09.2019.  Остале активности у датим околностима.
Увид у предмет у Привредном суду у Београду као и копирање битних докумената, анализа примљених извода од Војвођанске банке,
анализа трошкова насталих у стечајном поступку за време од отварања стечајног поступка до дана разрешења, консултације са
адвокатом у вези даљих поступања идр.
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Прилози

02.11.2019.Датум:

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТУДИЈЕ ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
ХИДРОПРОМЕТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У
СТЕЧАЈУ

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 5.Ст-122/2014

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2019. 30.09.2019.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2019.за период од: 30.09.2019.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Kolubara doo 1.367.818,67ИИ-504/19 16.08.2019.

Укупно: 1.367.818,67

1.367.818,67Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad

226,26

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.07.2019.

Укупно: 226,26

Административне таксе

НБС -Сектор за прин.наплату 1.060,001-91982014366 07.08.2019.

Јавни бележник Зоран Рафаиловић 760,000708-122/19 07.08.2019.

Укупно: 1.820,00

Остали трошкови стечајне масе

Београвер 2.000,004577 01.08.2019.

Укупно: 2.000,00

4.046,26Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.371.864,93
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2011000000165-3
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200401936-14
Војвођанска банка ад Београд, 325-950060007266-77

01.07.2019. 234,26Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2019.за период од: 30.09.2019.

Камате и други финансијски приходи

Војвођанска банка ад Београд 4.946,2616.08.2019.

Укупно: 4.946,26

4.946,26Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2019.за период од: 30.09.2019.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Kolubara doo 4.946,2616.08.2019.

Укупно: 4.946,26

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 226,2601.07.2019.

Укупно: 226,26

5.172,52Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2019. 8,00
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