
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст. 79/2015

21.10.2019.

Привредно друштво за унутрашњу и спољну трговину
ВУЛИЋ & ВУЛИЋ ДОО Ниш - у стечају

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Име и презиме стечајног управника: Жаклина Петровић

Име и презиме стечајног судије: Вања Серјевић

Број лиценце: 155-1225

07702493Матични број:

1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK bankaТекући 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:01.07.2019. 30.09.2019.

 9.

Остала имовина

600.533.750,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

937.317.302,07Укупно без депозита

0,00

 5.

10.000.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

5.225.185,88

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

11.558.366,19

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.

310.000.000,00

0,00

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

1а

Коментар

На почетку извештајног периода односно на дан 01.07.2019.године укупну имовину стечајног дужника чине:

 1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 5.225.185,88 динара
 2. Орочена средства у укупном износу од 10.000.000,00 динара
 5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од  11.558.366,19 динара
 7. Удели и акције код других лица 310.000.000,00 динара
 9. Некретнине постројења и опрема стечајног дужника 600.533.750,00 динара

Укупни почетни стечајни биланс чини имовина у износу од 937.317.302,07 динara.

1Привредно друштво за унутрашњу и спољну трговину ВУЛИЋ & ВУЛИЋ ДОО Ниш - у стечају - Извештај за  јул - септембар 2019.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

927.317.302,07

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

310.000.000,00

 8.

0,00

0,00

600.533.750,00

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

5.225.185,88

Укупно

11.558.366,19

Коментар

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

 8.

5.225.185,88Готовина 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

11.558.366,19

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

310.000.000,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

927.317.302,07

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

600.533.750,00

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.

2.498.527,810,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

310.000.000,00

0,00 0,00

0,00

2.498.527,81

0,00

Лиценце и патенти

600.533.750,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

919.593.588,38

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

9.059.838,38

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

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        2. Потраживања - Износ од 2.498.527,81 динара се односи на наплату потраживања стечајног дужника у извештајном периоду по
основу испостављених фактура за ускладиштење и то:
            - наплате трошкова ускладиштења робе у хладњачи у Варварину од привредног друштва "FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин по
испостављеној фактури за месец мај 2019. године у износу од 254.198,45 динара.
            - наплате трошкова ускладиштења робе у хладњачи у Варварину од привредног друштва "FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин по
испостављеној фактури за месец јун 2019. године у износу од 555.575,36 динара,
            - наплате трошкова замрзавања робе у хладњачи у Варварину од привредног друштва "FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин по
испостављеној фактури за месец јун 2019. године у износу од 1.688.754,00 динара.

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

9.298.392,61

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

50.162,08

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

2.498.527,81

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

6.952.011,29

0,00

6.952.011,29

2а

0,0014.945.233,29

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

9.298.392,61

0,00

2.346.381,32

10.050.162,08

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

        1. Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 50.162,08 динара се односи на прилив по основу камате на орочена
средства стечајног дужника у износу од 10.000.000,00 динара код АИК банке а.д. Београд на период од 60 дана, односно од 07.06.2019.
године до 07.08.2019. године, према закљученом Уговору о орочениом динарском депозиту са АИК банком а.д. Београд од 07.06.2019.
године уз камату на годишњем нивоу у износу од 3,15%.
        4. Наплата потраживања - Прилив у износу од 2.498.527,81 динара се односи на наплату потраживања стечајног дужника у
извештајном периоду по основу испостављених фактура за ускладиштење и замрзавање робе.
      11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Прилив у износу од 2.346.381,32 динара се односи на наплату потраживања од
дужника стечајног дужника на име фактурисаних услуга за складиштење у погону у Варварину. и то:
            - наплате трошкова ускладиштења робе у хладњачи у Варварину од привредног друштва "FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин по
испостављеној фактури за месец јул 2019. године у износу од 683.290,52 динара,
            - наплате трошкова замрзавања робе у хладњачи у Варварину од привредног друштва "FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин по
испостављеној фактури за месец јул 2019. године у износу од 1.663.090,80 динара.
        У извештајном периоду су фактурисана потраживања сттечајног дужника у износу од 9.298.392,61 динара на име фактурисаних
услуга за складиштење и замрзавање у погону у Варварину.које су за 6.952.011,29 динара веће од остварених прилива у извештајном
периоду.
      12. Повраћај орочених средстава - Прилив у износу од 10.050.162,08 динара се односи на пренос средстава са депозитног рачуна АИК
банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 који се такође води код АИК банке а.д. Београд  и то износа
орочених средстава од 10.000.000,00 динара са приписаном каматом у износу од 50.162,08 динара дана 07.08.2019. године након
истека орочења износа од 10.000.000,00 динара.
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Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

0,00 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

48.906,36 41.746,705. Накнада трошкова стечајног управника 14.843,60 34.055,2656.597,80

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 56.597,8048.906,36 14.843,60 41.746,70 34.055,26

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

2.360.545,13 9.465.684,942. Електрична енергија 4.830.865,75 6.828.955,124.997.274,95

1.645.102,61 1.247.294,723. Комуналне услуге 742.498,68 1.066.101,031.826.296,30

10.999,65 0,004. Гориво и мазиво 0,00 10.999,650,00

8.589,20 1.471,005. Пошта и телефон 492,00 8.860,201.200,00

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

120.555,78 0,007. Текуће одржавање 0,00 15.555,78105.000,00

0,00 10.611,008. Платни промет 6.626,82 0,0010.611,00

195.138,30 0,009. Премија осигурања 0,00 0,00195.138,30

0,00 0,0010. Премија додатног осигурања ст. управника 0,00 0,000,00

410.576,88 410.100,2011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 272.754,92 426.095,14394.581,94

0,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 0,000,00

5.872,50 0,0013. Дневнице и путни трошкови 0,00 5.872,500,00

0,00 0,0014. Бруто зараде по уговору o раду 0,00 0,000,00

676.203,00 705.798,0015. Бруто зараде по уговору о делу 472.838,00 489.881,00892.120,00

30.000,00 30.000,0016. Књиговодствене услуге 20.000,00 20.000,0040.000,00

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 0,0019. Административне таксе 0,00 0,000,00

187.893,00 0,0020. ПДВ 0,00 187.893,000,00

441.521,59 103.253,5421. Камате и други финансијски расходи 0,00 103.253,54441.521,59

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

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

6.929,07 855,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 7.784,070,00

1.780.000,00 20.000,0025. Тарифа АЛСУ 20.000,00 1.440.000,00360.000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

50.162,08

0,00

Укупно 9.313.906,167.879.926,71 6.366.076,17 11.995.068,40 10.611.251,03

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Стечајни управник је у обавези да стечајном судији у складу са чл.27.,став 1.,тач.9. Закона о стечају , доставља месечни план
трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих
трошкова за предметни месец ,стечајни управник поднесе стечајном судији захтев за одобравање исплате,са доказима о основи и
висини стварно насталих трошкова.
        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 79/2015 од 30.08.2019. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног
поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2019. године у укупном износу од 3.492.401,30 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 79/2015 од 08.10.2019. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног

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

поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2019. године у укупном износу од 2.888.518,47 динара.
        У наредном периоду ће бити поднет захтев за исплату стварно насталих трошкова у месецу септембру 2019. године у износу од
5.643.560,52 динара по основу примљених рачуна.
        Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2019. године у моменту сачињавања извештаја из напред наведених разлога износи
6.380.919,77 динара (3.492.401,30 + 2.888.518,47 = 6.380.919,77).
        У овом извештајном периоду су евидентирани трошкови на име разлике бруто зарада по уговору о делу из претходног периода у
укупном износу од 11.858,00 динара и то на име трошкова насталих у месецу мају 2019. године у износу од 5.929,00 динара и на име
трошкова насталих у месецу јуну 2019. године у укупном износу од 5.929,00 динара, који су били предмет захтева Привредном суду у
Нишу за одобрење трошкова за месец мај 2019. године и за месец јун 2019. године и исти су одобрени кроз одобрење трошковника за
месеце мај и јун 2019. године у складу са решењима суда 6. Ст. 79/2015 од 29.07.2019. године. Пошто наведено одобрење трошковника
за месеце мај и јун 2019. године не улази у укупно одобрење трошкова за извештајни период из наведеног разлога је стварно одобрење
евидентираних трошкова у извештајном периоду у укупном износу од  6.392.777,77 динара (6.380.919,77 + 11.858,00).

НАПОМЕНА: У претходним извештајним периодима (јануар-март 2019. године и април-јун 2019. године) приликом израде извештаја
нису били одобрени трошкови за месеце јануар, мај и јун 2019. године јер је Привредном суду у Нишу дана 19.02.2019. године
достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова у месецу јануару 2019. године у укупном износу од
2.038.402,02 динара, дана 20.06.2019. године достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова у месецу
мају 2019. године у укупном износу од 2.496.514,49 динара и дана 29.07.2019. године достављен захтев за давање сагласности за
исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну 2019. године у укупном износу од 533.126,49 динара али до момента израде извештаја
од стране суда није добијене сагласности на исте.
Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 79/2015 од 29.07.2019. године (примљено дана 19.08.2019. године) одобрава се исплата
стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2019. године у укупном износу од 2.038.402,02
динара.
Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 79/2015 од 29.07.2019. године (примљено дана 16.08.2019. године) одобрава се исплата
стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2019. године у укупном износу од 2.496.514,49
динара.
Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 79/2015 од 29.07.2019. године (примљено дана 16.08.2019. године) одобрава се исплата
стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2019. године у укупном износу од 533.126,49
динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 41.746,70 динара односи се на трошкове горива,канцеларијског материјала,
мобилног телефона и интернет услуга стечајног управника. У извештајном периоду су обухваћени стварно настали трошкови за месец
јул 2019. године у износу од 14.843,60 динара, за месец август 2019. године у износу од 13.403,10 динара и за месец септембар 2019.
године у износу од 13.500,00 динара.
НАПОМЕНА: Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 79/2015 од 08.10.2019. године којим се одобрава исплата стварно насталих
трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2019. године одбијени су трошкови на име накнаде трошкова
стечајном управнику за месец август 2019. године у износу од 13.403,10 динара, али су исти евидентирани као стварно настала обавеза.

Обавезе стечајне масе

        2. Електрична енергија - Износ од 9.465.684,94 динара се односи на:
            - трошкове електричне енергије по испостављеном рачуну за месец јун 2019. године у укупном износу од 2.362.629,41 динара и
то: за погон у Плешу у износу од 5.200,18 динара и за погон у Варварину у износу од 2.357.429,23 динара,
            - трошкове електричне енергије по испостављеном рачуну за месец јул 2019. године у укупном износу од 2.468.236,45 динара и
то: за погон у Варварину у износу од 2.468.236,45 динара,
            - трошкове електричне енергије по испостављеном рачуну за месец август 2019. године у укупном износу од 4.634.819,08 динара
и то: за погон у Варварину у износу од 4.634.819,08 динара.
        3. Комуналне услуге - Износ од 1.247.294,72 динара се односи на:
            - испостављене рачуне од стране ЈП Градска топлана Ниш за месеце јул, август и септембар 2019. године у укупном износу од
5.972,22 динара (јул, август и септембар у износу од по 1.990,74 диара),
            - испостављене рачуне од стране ЈКП Варварин за месеце јун, јул и август 2019. године у укупном износу од 1.226.022,50 динара
(јун у износу од 373.506,60 динара, јул у износу од 359.910,60 динара и август у износу од 492.605,30 динара),
            - испостављене рачуне од стране ЈКСП Александровац за месеце јул, август и септембар 2019. године у укупном износу од
15.300,00 динара (3 месеца по 5.100,00 динара).
        5. Пошта и телефон - Износ од 1.471,00 динара се односи на трошкове слања поште у извештајном периоду у укупном износу од
1.471,00 динара (14 писама).
        8. Платни промет - Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном
периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
      11. Трошкови проф. обезбеђења имовине - Износ од 410.100,20 динара се односи на:
            - трошкове обезбеђења имовине стечајног дужника по испостављеним рачунима од стране SECURITAS SERVICES DOO за месеце
јул, август и септембар 2019. године за обезбеђење објекта хладњаче у Варварину где стечајни дужник дели трошкове 50% са Варварин
воће у укупном износу од 399.480,20 динара (за јул у износу од 134.607,46 динара, за август у износу од 134.607,46 динара и за
септембар у износу од 130.265,28 динара),
            - трошкове техничког обезбеђење на локацији Козарачка у Нишу и то по испостављеним рачунима од стране Nifon Security d.o.o.
за период јул-септембар 2019. године у укупном износу од 10.620,00 динара(3 месеца по 3.540,00 динара).
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      15. Бруто зараде по уговору о делу - Износ од 705.798,00 динара се односи на:
            - разлика по уговору о делу за два ангажована лица у износу од 5.929,00 динара у периоду од 01.04.2019. године до 30.04.2019.
године,
            - разлика по уговору о делу за два ангажована лица у износу од 5.929,00 динара у периоду од 01.05.2019. године до 31.05.2019.
године,
            - накнаду за седам ангажованих лица (на контроли објекта у Плешу.три  радника , и два радника на контроли и  праћењу рада
машинских инсталација и стања ускладиштене робе на локацији хладњача Варварин, једно лице као административни сарадник и једно
лице за унос и обраду података у ЕРС-у) по уговору о делу у износу од 217.719,00 динара у периоду од 01.06.2019. године до 30.06.2019.
године,
            - накнаду за седам ангажованих лица (на контроли објекта у Плешу.три  радника , и два радника на контроли и  праћењу рада
машинских инсталација и стања ускладиштене робе на локацији хладњача Варварин, једно лице као административни сарадник и једно
лице за унос и обраду података у ЕРС-у) по уговору о делу у износу од 242.188,00 динара у периоду од 01.07.2019. године до 31.07.2019.
године,
            - накнаду за седам ангажованих лица (на контроли објекта у Плешу.три  радника , и два радника на контроли и  праћењу рада
машинских инсталација и стања ускладиштене робе на локацији хладњача Варварин, једно лице као административни сарадник и једно
лице за унос и обраду података у ЕРС-у) по уговору о делу у износу од 234.033,00 динара у периоду од 01.08.2019. године до 31.08.2019.
године.
      16. Књиговодствене услуге - Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду Радња за пружање
књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава за књиговодствене услуге за период од 01.07. до 30.09.2019.
године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са истим за месечни бруто износ од 10.000,00 динара.
      21. Камате и други финансијски расходи - Износ од 103.253,54 динара се односи на камате на име неблаговремено плаћених рачуна
за електричну енергију обрачунату за период од 01.01.2019. године до 31.08.2019. године.
      24. Остали трошкови стечајне масе - Износ од 855,00 динара се односи на:
            - трошкове фотокопирања Процене вредности имовине стечајног дужника Економског института ради доставе лицима одређено
законским одредбама у износу од 855,00 динара.
      25. Тарифа АЛСУ - Износ од 20.000,00 динара се односи на:
            - према обрачуну АЛСУ број VIII-32-4/13/561/2019 од 16.08.2019.године на износ од 20.000,00 дин. по тарифном броју 6 о ценама
за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2.квартал 2019.године по основу оствареног прилива од
1.041.575,47 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника..

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        5. Накнада трошкова стечајног управника - Одлив у износу од 56.597,80 динара се односи на исплату накнаде трошкова стечајном
управнику  и то:
            - претходном стечајном управнику Горану Цветковићу за месец јануар 2019. године у износу од 20.500,00 динара,
            - стечајном управнику Жаклини Петровић за месец мај 14.490,10 динара, за месец јун 6.764,10 динара и замесец јул 14.843,60
динара.

Обавезе стечајне масе

        2. Електрична енергија - Одлив у износу од 4.997.274,95 динара се односи на:
            - плаћене рачуне из месеца маја 2019. године у укупном износу од 1.429.574,86 динара (1.374.102,25 + 53.979,64 + 1.492,97 - погон
у Варварину, погон у Плешу и пословни простор у Нишу, Козарачка бр. 30),
            - исплаћене заостале дугове из претходног периода - децембар 2015. године у износу од 539.002,62 динара,
            - исплаћене заостале дугове из претходног периода - фебруар 2016. године у износу од 391.967,65 динара,
            - плаћене рачуне из месеца јуна 2019. године у укупном износу 2.362.629,41 динара ((274.100,41 + 2.083.328,82) + 5.200,18 - погон
у Варварину и погон у Плешу),
           - плаћени део рачуна из месеца јула 2019. године у износу од 274.100,41 динара.
        3. Комуналне услуге - Одлив у износу од 1.826.296,30 динара се односи на:
            - исплаћене трошкове комуналних услуга према ЈКСП "Александровац"за месец децембар 2018. године и за месеце мај и јун
2019. године у укупном износу од 15.300,00 динара (4 месеца по 5.100,00 динара),
            - исплаћене трошкове комуналних услуга према ЈКП "Варварин"за период март-јул 2019. године у укупном износу од 1.810.996,30
динара (март и април 2019. године у износу од 718.461,60 динара, мај 2019. године у износу од 359.117,50 динара, јун 2019. године у
износу од 373.506,60 динара и јул 2019. године у износу од 359.910,60 динара).
         5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 1.200,00 динара се односи на:
            - исплаћене трошкове стечајном управнику у износу од 1.200,00 динара на име слања поште у периоду мај-јул 2019. године.
        7. Текуће одржавање - Одлив у износу од 105.000,00 динара се односи на:
            - плаћене трошкове сервиса и баждарења сигурносних вентила за амонијачни систем у хладњачи у Варварину, као законске
обавезе истог једном годишње у износу од 105.000,00 динара.
         8. Платни промет - Одлив у износу од 10.611,00 динара се односи на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у
извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
        9. Премија осигурања - Одлив у износу од 195.138,30 динара се односи на:
            - исплату премије осигурања осигуравајућој кући UNIQA OSIGURANJE и то 8, 9, 10, 11 и 12 рате у укупном износу од 195.138,30
динара од укупно уговорене суме осигурања од 491.748,59 динара за период од 22.10.2018. године до 22.10.2019. године.
      11. Трошкови проф. обезбеђења имовине - Одлив у износу од 394.581,94 динара се односи на:
            - исплаћену накнаду SECURITAS SERVICES DOO на име обезбеђења имовине стечајног дужника у Варварину за месец децембар
2018. године и за месеце мај и јул 2019. године у укупном износу од 391.041,94 динара (за месец децембар 2018. године у износу од
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122.760,00 динара, за месец мај 2019. године у износу од 133.674,48 динара и за месец јул у износу од 134.607,46 динара).
            - исплаћену накнаду Nifon Security d.o.o.на име трошкове техничког обезбеђење на локацији Козарачка у Нишу у износу од
3.540,00 динара (децембар 2018. године).
      15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 892.120,00 динара се односи на:
            - исплаћену накнаду за пет ангажованих лица (на контроли објекта у Плешу.три  радника , и два радника на контроли и  праћењу
рада машинских инсталација и стања ускладиштене робе на локацији хладњача Варварин) по уговору о делу у износу од 186.318,00
динара у периоду од 01.12.2018. године до 31.12.2018. године,
            - исплаћену накнаду за седам ангажованих лица (на контроли објекта у Плешу.три  радника , и два радника на контроли и
праћењу рада машинских инсталација и стања ускладиштене робе на локацији хладњача Варварин, једно лице као административни
сарадник и једно лице за унос и обраду података у ЕРС-у) по уговору о делу у износу од 239.963,00 динара у периоду од 01.04.2019.
године до 30.04.2019. године,
            - исплаћену накнаду за седам ангажованих лица (на контроли објекта у Плешу.три  радника , и два радника на контроли и
праћењу рада машинских инсталација и стања ускладиштене робе на локацији хладњача Варварин, једно лице као административни
сарадник и једно лице за унос и обраду података у ЕРС-у) по уговору о делу у износу од 248.120,00 динара у периоду од 01.05.2019.
године до 31.05.2019. године,
            - исплаћену накнаду за седам ангажованих лица (на контроли објекта у Плешу.три  радника , и два радника на контроли и
праћењу рада машинских инсталација и стања ускладиштене робе на локацији хладњача Варварин, једно лице као административни
сарадник и једно лице за унос и обраду података у ЕРС-у) по уговору о делу у износу од 217.719,00 динара у периоду од 01.06.2019.
године до 30.06.2019. године.
      16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 40.000,00 динара се односи на исплаћене накнаде Радњи за пружање
књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава за извршене књиговодствене услуге за месеце јануар, мај, јун и
јул 2019. године (4 месеца по 10.000,00 динара).
      21. Камате и други финансијски расходи - Одлив у износу од 441.521,59 динара се односи на:
            - камате на име неблаговремено плаћених рачуна за електричну енергију обрачунату за период од 01.01.2017. године до
31.12.2017. године у износу од 90.561,82 динара,
            - камате на име неблаговремено плаћених рачуна за електричну енергију обрачунату за период од 01.01.2018. године до
31.12.2018. године у износу од 301.214,22 динара,
            - камате на име неблаговремено плаћених рачуна за електричну енергију обрачунату за период од 01.01.2019. године до
30.04.2019. године у износу од 49.745,55 динара (547,64 + 15.741,66 + 33.456,25).
      25. Тарифа АЛСУ - Одлив у износу од 360.000,00 динара се односи на:
            - плаћену накнаду за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених
коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет
порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни број 5, Тарифе о ценама за послове из
надлежности Агенције за лиценциарање стечајних управника - Обрачун за 2019. годину у износу од 60.000,00 динара на годишњем
нивоу за стечајни поступак чија је ликвидациона вредност према економско-финансијском извештају стечајног дужника 931.973.602,78
динара,
            - плаћену накнаду према обрачуну АЛСУ број VIII-32-4/13/126/2019 од 22.02.2019.године на износ од 300.000 дин. по тарифном
броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 4.квартал 2018.године по основу
оствареног прилива од 11.827.718,18 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине
стечајног дужника.

        - Орочење средстава - Одлив у износу од 50.162,08 динара се односи на пренос камате у износу од 50.162,08 динара са рачуна
депозита АИК банке а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 након истека орочења износа од 10.000.000,00
динара који је био на орочењу код АИК банке а.д. Београд у периоду од 07.06.2019. године до 07.08.2019. године.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в
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        У току извештајног периода није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате као ни исплаћених обавеза
у извештајном периоду.
        Утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 2.426.237.286,85 динара.

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

5.223.985,88 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2019.

 5.

9.369.303,96

 4.

10.796.915,21

 2. 14.942.233,29

 6.

Укупан одлив

Коментар

У току извештајног периодa платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 105-12172-82 отвореног код АИК банка а.д.
Београд.

1. Почетно стање на текућим рачунима (са депозитом) износи 5.223.985,88 динара

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 14.942.233,29 динара (стварни прилив износи 4.939.233,29 динара који је умањен за
износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 3.000,00 динара и на име враћених средстава са орочења у износу
од 10.000.000,00 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 9.369.303,96 динара (укупан одлив са рачуна износи 9.366.303,96 динара који је умањен
за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 3.000,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 10.796.915,21 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код АИК банка а.д. Београд на дан 30.09.2019. године, износи
10.796.915,21 динара, према изводу бр. 35 од 26.09.2019. године.

1.200,00

Крајње стање у благајни

1.200,0001.07.19.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 3.000,00

 4. 3.000,0030.09.2019.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

1. Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 1.200,00 динара.

2. Укупан прилив - У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 105-12172-82 у укупном
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износу од 3.000,00 динара из разлога што је једном ангажованом лицу (Стојковић Златан) техничком грешком исплаћена нето зарада у
извештајном периоду у износу већем за 3.000,00 динара па је из тог разлога наведени износ евидентиран као стање у благајни које ће у
наредном периоду бити усаглашено умањењем нето зараде наведеном лицу за износ од 3.000,00 динара па ће тај износ са благајне
бити враћен на текући рачун стечајног дужника..

3. Укупан одлив - Након одобрења стечајног судије рефундирани су трошкови стечајном управнику у износу од 1.200,00 динара на име
трошкова слања поште у периоду мај 2019. године до јул 2019. године.

4. Стање у благајни на крају извештајног периода износи 3.000,00 динара.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Горан Нолић1. 60.000,00

Златан Стојковић2. 169.060,00

Милен Тоскић3. 169.060,00

Марко Петровић4. 194.409,00

Славко Симоновић5. 169.060,00

Миодраг Антанасијевић6. 78.319,00

Љубинко Костур7. 52.212,00

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"8. 40.000,00

SECURITAS SERVICES DOO9. 391.041,94

Nifon Security d.o.o.10. 3.540,00

1.326.701,94Укупно

У току извештајног периода је од стране стечајног управника извршено ангажовање следећих лица и то:
- 5 лица по уговору о делу на име физичког обезбеђења имовине у Плешу (3 лица) уз накнаду у бруто износу минималне зараде
месечно и на име послова око контролисања ускладиштења робе у Варварину (2 лица) и то једно лице у износу бруто минималне
зараде и једно лице у бруто износу од 15.000,00 динара у месечном бруто износу,
- 1 лице по уговору о делу на име обављања административних послова, послова израде продајне документације, обиласка имовине
стечајног дужника, доставе поднесака суду и другим органима, као и других послова по налогу стечајног управника уз накнаду у нето
месечном износу од 15.000,00 динара (Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 79/2015 од 08.04.2019. године даје се сагласност
стечајном управнику за закључење уговора о делу са Миодрагом Антанасијевићем из Пирота ради обављања административних
послова, послова израде продајне документације, обиласка имовине стечајног дужника, доставе поднесака суду и другим органима,
као и других послова по налогу стечајног управника за период од 01.04.2019. године до 30.09.2019. године уз накнаду у нето месечном
износу од 15.000,00 динара),
- 1 лице по уговору о делу на име обављања административно-техничких послова, уноса и обраде података у систему за аутоматско
вођење стечајних поступака (ЕРС), израде трошковника и периодичних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе као и
других послова по налогу стечајног управника уз накнаду у нето месечном износу од 10.000,00 динара (Решењем Привредног суда у
Нишу 6. Ст. 79/2015 од 08.04.2019. године даје се сагласност стечајном управнику за закључење уговора о делу са Љубинком Костуром
из Пирота ради обављања административно-техничких послова, уноса и обраде података у систему за аутоматско вођење стечајних
поступака (ЕРС), израде трошковника и периодичних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе као и других послова по
налогу стечајног управника за период од 01.04.2019. године до 30.09.2019. године уз накнаду у нето месечном износу од 10.000,00
динара
- књиговодствена агенција Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава на име
књиговодствених услуга уз накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара месечно,
- агенције за професионално обезбеђење имовине и то: SECURITAS SERVICES DOO за обезбеђење имовине у Варварину и Nifon Security
d.o.o. за обезбеђење имовине у Мерошини, ул. Козарачка бр. 30 путем видео надзора.

У току извештајног периода извршена је исплата следећим ангажованим лицима и то:
- исплaтa лицимa aнгaжoвaним пo угoвoру o дeлу (5 лица) за месец децембар 2018. године у укупном износу од 186.318,00 динара,
- исплaтa лицимa aнгaжoвaним пo угoвoру o дeлу (7 лица) за период април-јун 2019. године у укупном износу од 705.802,00 динара,
- исплата ангажованој књиговодственој агенцији Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња
Трнава за месец јануар 2019. године и за период мај-јул 2019. године у укупном бруто износу од 40.000,00 динара (4 месеца по
10.000,00 динара),
- исплата ангажованим агенцијама за професионално обезбеђење имовине стечајног дужника за период децембар-јул 2019. године у
укупном износу од 394.581,94 динара и то: SECURITAS SERVICES DOO за обезбеђење имовине у Варварину у износу од 391.041,94 динара
за месец децембар 2018. године и за месеце мај и јул 2019. године и Nifon Security d.o.o. за месец децембар 2018. године у износу од
3.540,00 динара.

Коментар
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 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода
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 2.

0,00
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16.011.849,67
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Дати аванси

 5.

5

 1.
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937.345.514,88

Лиценце и патенти

310.000.000,00

10.799.915,21

 8.

30.09.2019.

0,00

 6.

Укупно без депозита
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 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства
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Стечајни биланс на крају извештајног периода

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 10.799.915,21 динара сачињавају:
            - на текућем рачуну број 105-12172-82 налази се износ од 10.796.915,21 динара (Извод бр. 35 од 26.09.2019. године - АИК банка
а.д. Београд),
            - у благајни се налази износ од 3.000,00 динара.
        5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од  16.011.849,67 динара
        7. Удели и акције код других лица 310.000.000,00 динара
        9. Некретнине постројења и опрема стечајног дужника 600.533.750,00 динара

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2019. године износи 937.345.514,88 динара.

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

22.07.2019.  Достава периодичног финансијског извештаја за 2.квартал 2019
У складу са чл.29.став 2. Закона о стечају, стечајни управник је доставио Извешзтај о току стечајног поступка и стању стечајне масе
стечајног дужника суду, Одбору поверилаца и АЛСУ

16.08.2019.  Одобрени трошкови за јануар 2019.године
Дана 16.08.2019.године стечајни управник је примио Решење ПС Ниш од 29.07.2019.године којим се одобравају трошкови настали у
јануару у износу од 2.038.402,02 дин, према захтеву стечајног управника од 19.02.2019.године, који је поднео разрешени стечајни
управник Горан Цветковић, а са којим се сагласио стечајни управник Жаклина Петровић.

16.08.2019.  Одобрене допуне трошкова за март и април 2019.године
Дана 16.08.2019.године стечајни управник је примио Решење ПС Ниш од 29.07.2019.године којим се одобравају допунски трошкови
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настали у марту и априлу у укупном износу од 718.461,60 дин, на име комуналних услуга, а према захтеву стечајног управника од
11.06.2019.године

16.08.2019.  Одобрени трошкови за мај 2019.године
Дана 16.08.2019.године стечајни управник је примио Решење ПС Ниш од 29.07.2019.године којим се одобравају трошкови настали у
мају у износу од 2.496.514,49 дин, према захтеву стечајног управника од 20.06.2019.године и према захтеву допуне трошкова за мај
2019.године од 05.07.2019.године

16.08.2019.  Одобрени трошкови за јун 2019.године
Дана 16.08.2019.године стечајни управник је примио Решење ПС Ниш од 29.07.2019.године којим се одобравају трошкови настали у јуну
у износу од 533.126,49 дин, према захтеву стечајног управника од 22.07.2019.године

19.08.2019.  Закључак ПС Ниш од 08.08.2019.године
Дана 16.08.2019.године, стечајни управник је примио Закључак ПС Ниш донет 08.08.2019.године којим се налаже стечајном управнику
да се изјасни на околност због чега није настављен поступак продаје имовине стечајног дужника, и којим се налаже стечајном
управнику да, без одлагања, настави поступак уновчења имовине стечајног дужника у складу са чл.132 и 133. Закона о стечају
Стечајни управник се на Закључак изјаснио суду дана 19.08.2019.године

05.09.2019.  Одобрени трошкови за јул 2019.године
Дана 05.09.2019.године стечајни управник је примио Решење ПС Ниш од 30.08.2019.године којим се одобравају трошкови настали у јулу
у износу од 3.492.401,30 дин, према захтеву стечајног управника од 16.08.2019.године

20.09.2019.  Закључак ПС Ниш од 13.09.2019.године
Дана 20.09.2019.године стечајни управник је примио Закључак ПС Ниш донет дана 13.09.2019.године којим се налаже стечајном
управнику да започне поступак продаје имовине стечајног дужника, у складу са чл.132. и 133.Закона о стечају, у року од 30 дана од дана
пријема Закључка, те да у истом року достави Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима
продаје суду, одбору поверилаца, разлучним односно заложним повериоцима и свим лицима која су исказала интерес за ту имовину

24.09.2019.  Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима продаје имовинске целине бр.1 и имовинске
Поступајући по Закључку ПС Ниш од 13.09.2019.године, стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину, методу и
роковима продаје имовинске целине бр.1 - непокретна и покретна имовина у Александрову-Мерошини и имовинске целине бр.3-
непокретна и покретна имовина у Плешу код Александровца, суду, Одбору поверилаца, разлучним повериоцима и заинтересованим
лицима за имовину која је предмет продаје.
Продаја наведене имовине заказана је за 12.11.2019.године јавним надметањем.

27.09.2019.  Процена вредности имовине стечајног дужника израђене од стране Института за економска истраживања
Дана 27.09.2019.године стечајни управник је примио примерке окончане Процене вредности имовине - хладњаче у Варварину и
пословног простора у Козарачкој у Нишу, у 3 примерка, израђене од стране ангажованог проценитеља Института за економска
истраживања
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Прилози

21.10.2019.Датум:

Привредно друштво за унутрашњу и спољну трговину
ВУЛИЋ & ВУЛИЋ ДОО Ниш - у стечају

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст. 79/2015

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2019. 30.09.2019.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 683.290,5230/2019 31.07.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 1.663.090,8031/2019 31.07.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 543.021,6532/2019 31.08.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 1.835.762,4033/2019 31.08.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 1.536.813,3634/2019 30.09.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 3.036.413,8835/2019 30.09.2019.

Укупно: 9.298.392,61

Укупни приходи: 9.298.392,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2019.за период од: 30.09.2019.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Петровић Жаклина 14.843,6079/2015-07/2019 31.07.2019.

Петровић Жаклина 13.403,1079/2015-08/2019 31.08.2019.

Петровић Жаклина 13.500,0079/2015-09/2019 30.09.2019.

Укупно: 41.746,70

41.746,70Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија

ЈП ЕПС Београд
5.200,18

38-4115519013-
1906

18.07.2019.

ЈП ЕПС Београд
2.357.429,23

52-4115518955-
1906

18.07.2019.

ЈП ЕПС Београд
2.468.236,45

49-4115518955-
1907

19.08.2019.

ЈП ЕПС Београд
4.634.819,08

46-4115518955-
1908

17.09.2019.

Укупно: 9.465.684,94

Комуналне услуге

ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН 373.506,60301/19 11.07.2019.

ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН 359.910,60350/19 31.07.2019.

ЈКП Градска топлана 246,35103048001/0719 31.07.2019.

ЈКП Градска топлана 252,50103048002/0719 31.07.2019.

ЈКП Градска топлана 288,94103048003/0719 31.07.2019.

ЈКП Градска топлана 172,85103048004/0719 31.07.2019.

ЈКП Градска топлана 224,67103048005/0719 31.07.2019.

ЈКП Градска топлана 549,23103048006/0719 31.07.2019.

ЈКП Градска топлана 256,20103048010/0719 31.07.2019.
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Комуналне услуге

ЈКП Градска топлана 246,35103048001/0819 31.08.2019.

ЈКП Градска топлана 252,50103048002/0819 31.08.2019.

ЈКП Градска топлана 288,94103048003/0819 31.08.2019.

ЈКП Градска топлана 172,85103048004/0819 31.08.2019.

ЈКП Градска топлана 224,67103048005/0819 31.08.2019.

ЈКП Градска топлана 549,23103048006/0819 31.08.2019.

ЈКП Градска топлана 256,20103048010/0819 31.08.2019.

ЈКСП "Александровац" Александровац 5.100,002001153 31.07.2019.

ЈКСП "Александровац" Александровац 5.100,002001272 31.08.2019.

ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН 492.605,30398/19 11.09.2019.

ЈКСП "Александровац" Александровац 5.100,002001438 30.09.2019.

ЈКП Градска топлана 246,35103048001/0919 30.09.2019.

ЈКП Градска топлана 252,50103048002/0919 30.09.2019.

ЈКП Градска топлана 288,94103048003/0919 30.09.2019.

ЈКП Градска топлана 172,85103048004/0919 30.09.2019.

ЈКП Градска топлана 224,67103048005/0919 30.09.2019.

ЈКП Градска топлана 549,23103048006/0919 30.09.2019.

ЈКП Градска топлана 256,20103048010/0919 30.09.2019.

Укупно: 1.247.294,72

Пошта и телефон

ЈП Пошта Србије 92,00RE388526018RS 12.07.2019.

ЈП Пошта Србије 92,00RE428829668RS 17.07.2019.

ЈП Пошта Србије 92,0017072019 17.07.2019.

ЈП Пошта Србије 108,00RE424898663RS 15.08.2019.

ЈП Пошта Србије 108,00RE424897186RS 16.08.2019.

ЈП Пошта Србије 113,00RE423430225RS 14.09.2019.

ЈП Пошта Србије 113,00RE423434916RS 19.09.2019.

ЈП Пошта Србије 94,00RE424891308RS 24.09.2019.

ЈП Пошта Србије 113,00RE424891311RS 24.09.2019.

ЈП Пошта Србије 113,00RE424891400RS 24.09.2019.

ЈП Пошта Србије 113,00RE424891413RS 24.09.2019.

ЈП Пошта Србије 113,00RE424891427RS 24.09.2019.

ЈП Пошта Србије 113,00RE424891435RS 24.09.2019.

ЈП Пошта Србије 94,00RE424891245RS 26.09.2019.

Укупно: 1.471,00

Платни промет

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

450,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.07.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

4.301,33

Провизија и
други
финансијски
расходи

13.08.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

1.877,09

Провизија и
други
финансијски
расходи

14.08.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

3.227,55

Провизија и
други
финансијски
расходи

06.09.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

395,03

Провизија и
други
финансијски
расходи

13.09.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

360,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

26.09.2019.

Укупно: 10.611,00
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Трошкови проф. обезбеђења имовине

SECURITAS SERVICES DOO 134.607,463393-F 31.07.2019.

Nifon Security d.o.o. 3.540,001/15642 31.07.2019.

SECURITAS SERVICES DOO 134.607,463739-F 31.08.2019.

Nifon Security d.o.o. 3.540,001/16170 31.08.2019.

Nifon Security d.o.o. 3.540,001/16708 30.09.2019.

SECURITAS SERVICES DOO 130.265,284534-F 30.09.2019.

Укупно: 410.100,20

Бруто зараде по уговору о делу

Нолић Горан 15.000,001-06/2019 01.07.2019.

Стојковић Златан 39.316,003-06/2019 01.07.2019.

Тоскић Милен 39.316,005-06/2019 01.07.2019.

Петровић Марко 45.212,006-06/2019 01.07.2019.

Симоновић Славко 39.316,007-06/2019 01.07.2019.

Антанасијевић Миодраг 23.735,008-06/2019 01.07.2019.

Костур Љубинко 15.824,009-06/2019 01.07.2019.

Антанасијевић Миодраг 3.558,008-04/2019-ДС 01.07.2019.

Костур Љубинко 2.371,009-04/2019-ДС 01.07.2019.

Антанасијевић Миодраг 3.558,008-05/2019-ДС 01.07.2019.

Костур Љубинко 2.371,009-05/2019-ДС 01.07.2019.

Нолић Горан 15.000,001-07/2019 01.08.2019.

Стојковић Златан 45.213,003-07/2019 01.08.2019.

Тоскић Милен 45.213,005-07/2019 01.08.2019.

Петровић Марко 51.992,006-07/2019 01.08.2019.

Симоновић Славко 45.213,007-07/2019 01.08.2019.

Антанасијевић Миодраг 23.734,008-07/2019 01.08.2019.

Костур Љубинко 15.823,009-07/2019 01.08.2019.

Нолић Горан 15.000,001-08/2019 01.09.2019.

Стојковић Златан 43.248,003-08/2019 01.09.2019.

Тоскић Милен 43.248,005-08/2019 01.09.2019.

Петровић Марко 49.732,006-08/2019 01.09.2019.

Симоновић Славко 43.248,007-08/2019 01.09.2019.

Антанасијевић Миодраг 23.734,008-08/2019 01.09.2019.

Костур Љубинко 15.823,009-08/2019 01.09.2019.

Укупно: 705.798,00

Књиговодствене услуге

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић
Миодраг Пр Доња Трнава 10.000,00

511902002-
00444-000346

31.07.2019.

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић
Миодраг Пр Доња Трнава 10.000,00

071902002-
00444-000393

31.08.2019.

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић
Миодраг Пр Доња Трнава 10.000,00

061902002-
00444-000458

30.09.2019.

Укупно: 30.000,00

Камате и други финансијски расходи

ЈП ЕПС Београд 100.748,9996-26000398 28.09.2019.

ЈП ЕПС Београд 2.382,0411-25997775 28.09.2019.

ЈП ЕПС Београд 122,5128-26001714 28.09.2019.

Укупно: 103.253,54

Остали трошкови стечајне масе

Марија Петковић Младеновић Пр Фотографска радња "ПРОФОТО
СТУДИО М" Пирот 855,00

31/19 30.09.2019.

Укупно: 855,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

АЛСУ 20.000,005945-659416/2-19 16.08.2019.

Укупно: 20.000,00

11.995.068,40Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 12.036.815,10
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-12172-82
AIK banka A.D.- Beograd, 105-1085570-13

01.07.2019. 15.225.185,88Стање 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

AIK banka A.D.- Beograd 50.162,0807.08.2019.

Укупно: 50.162,08

Наплата потраживања

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 254.198,4513.08.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 555.575,3613.08.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 1.688.754,0013.08.2019.

Укупно: 2.498.527,81

Потраживања (у извештајном периоду)

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 683.290,5230.08.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 1.663.090,8030.08.2019.

Укупно: 2.346.381,32

Повраћај орочених средстава

AIK banka A.D.- Beograd 50.162,0807.08.2019.

AIK banka A.D.- Beograd 10.000.000,0007.08.2019.

Укупно: 10.050.162,08

14.945.233,29Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2019.за период од: 30.09.2019.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

ЛИСТЕР ПЛУС 20.500,0014.08.2019.

Петровић Жаклина 14.490,1014.08.2019.

Петровић Жаклина 6.764,1014.08.2019.

Петровић Жаклина 14.843,6006.09.2019.

Укупно: 56.597,80

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија

ЈП ЕПС Београд 1.374.102,2513.08.2019.

ЈП ЕПС Београд 53.979,6413.08.2019.

ЈП ЕПС Београд 1.492,9713.08.2019.

ЕПС Снабдевање 539.002,6214.08.2019.

ЕПС Снабдевање 391.967,6514.08.2019.

ЈП ЕПС Београд 274.100,4114.08.2019.

ЈП ЕПС Београд 2.083.328,8206.09.2019.

ЈП ЕПС Београд 274.100,4106.09.2019.

ЈП ЕПС Београд 5.200,1806.09.2019.

Укупно: 4.997.274,95
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Комуналне услуге

ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН 718.461,6013.08.2019.

ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН 359.117,5013.08.2019.

ЈКСП "Александровац" Александровац 5.100,0013.08.2019.

ЈКСП "Александровац" Александровац 5.100,0013.08.2019.

ЈКСП "Александровац" Александровац 5.100,0013.08.2019.

ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН 373.506,6006.09.2019.

ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН 359.910,6013.09.2019.

Укупно: 1.826.296,30

Пошта и телефон

ЈП Пошта Србије 102,0013.08.2019.

ЈП Пошта Србије 91,0013.08.2019.

ЈП Пошта Србије 102,0013.08.2019.

ЈП Пошта Србије 102,0013.08.2019.

ЈП Пошта Србије 91,0013.08.2019.

ЈП Пошта Србије 69,0013.08.2019.

ЈП Пошта Србије 81,0013.08.2019.

ЈП Пошта Србије 81,0013.08.2019.

ЈП Пошта Србије 104,0013.08.2019.

ЈП Пошта Србије 92,0013.08.2019.

ЈП Пошта Србије 92,0006.09.2019.

ЈП Пошта Србије 92,0006.09.2019.

ЈП Пошта Србије 92,0006.09.2019.

ЈП Пошта Србије 9,0006.09.2019.

Укупно: 1.200,00

Текуће одржавање

ENERGO-TEST DOO 105.000,0013.08.2019.

Укупно: 105.000,00

Платни промет

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 450,0001.07.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 4.301,3313.08.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 1.877,0914.08.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 3.227,5506.09.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 395,0313.09.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 360,0026.09.2019.

Укупно: 10.611,00

Премија осигурања

UNIQA OSIGURANJE 156.110,6414.08.2019.

UNIQA OSIGURANJE 39.027,6613.09.2019.

Укупно: 195.138,30

Трошкови проф. обезбеђења имовине

SECURITAS SERVICES DOO 122.760,0013.08.2019.

SECURITAS SERVICES DOO 133.674,4813.08.2019.

Nifon Security d.o.o. 3.540,0013.08.2019.

SECURITAS SERVICES DOO 134.607,4606.09.2019.

Укупно: 394.581,94

Бруто зараде по уговору о делу

Нолић Горан 15.000,0013.08.2019.

Стојковић Златан 41.282,0013.08.2019.

Тоскић Милен 41.282,0013.08.2019.

Петровић Марко 47.472,0013.08.2019.

Симоновић Славко 41.282,0013.08.2019.

Нолић Горан 15.000,0013.08.2019.

Стојковић Златан 43.248,0013.08.2019.

Тоскић Милен 43.248,0013.08.2019.

Петровић Марко 49.733,0013.08.2019.

Симоновић Славко 43.248,0013.08.2019.

Антанасијевић Миодраг 23.734,0013.08.2019.
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Бруто зараде по уговору о делу

Костур Љубинко 15.823,0013.08.2019.

Нолић Горан 15.000,0013.08.2019.

Стојковић Златан 45.214,0013.08.2019.

Тоскић Милен 45.214,0013.08.2019.

Петровић Марко 51.992,0013.08.2019.

Симоновић Славко 45.214,0013.08.2019.

Антанасијевић Миодраг 23.734,0013.08.2019.

Костур Љубинко 15.823,0013.08.2019.

Антанасијевић Миодраг 3.558,0013.08.2019.

Костур Љубинко 2.371,0013.08.2019.

Антанасијевић Миодраг 3.558,0013.08.2019.

Костур Љубинко 2.371,0013.08.2019.

Нолић Горан 15.000,0006.09.2019.

Стојковић Златан 39.316,0006.09.2019.

Тоскић Милен 39.316,0006.09.2019.

Петровић Марко 45.212,0006.09.2019.

Симоновић Славко 39.316,0006.09.2019.

Антанасијевић Миодраг 23.735,0006.09.2019.

Костур Љубинко 15.824,0006.09.2019.

Укупно: 892.120,00

Књиговодствене услуге

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња
Трнава 10.000,00

13.08.2019.

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња
Трнава 10.000,00

13.08.2019.

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња
Трнава 10.000,00

13.08.2019.

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња
Трнава 10.000,00

06.09.2019.

Укупно: 40.000,00

Камате и други финансијски расходи

ЕПС Снабдевање 90.561,8214.08.2019.

ЈП ЕПС Београд 301.214,2214.08.2019.

ЈП ЕПС Београд 547,6414.08.2019.

ЈП ЕПС Београд 15.741,6614.08.2019.

ЈП ЕПС Београд 33.456,2514.08.2019.

Укупно: 441.521,59

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

АЛСУ 60.000,0026.09.2019.

Укупно: 60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

АЛСУ 300.000,0026.09.2019.

Укупно: 300.000,00

9.320.341,88Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2019. 10.799.915,21
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