
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст. 79/2015

20.07.2019.

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:01.04.2019. 30.06.2019.

 9.

Остала имовина

600.533.750,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

942.271.392,29Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

22.033.091,72

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

9.704.550,57

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.

01.04.2019.

 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 01.04.2019.године укупну имовину стечајног дужника чине:

 1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 22.033.091,72 динара
 5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од  9.704.550,57 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 942.271.392,29 динara.

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



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

942.271.392,29

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

22.033.091,72

Укупно

9.704.550,57

Коментар

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

 8.

22.033.091,72Готовина 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

9.704.550,57

 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

942.271.392,29

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.

658.585,020,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

310.000.000,00

0,00 0,00

0,00

658.585,02

0,00

Лиценце и патенти

600.533.750,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

919.579.715,55

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

9.045.965,55

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 658.585,02 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 март 2019. године у износу од 658.585,02 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

2.895.391,09

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

658.585,02

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

2.512.400,64

0,00

2.512.400,64

2а

0,001.041.575,47

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

2.895.391,09

0,00

382.990,45

0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

        4. Наплата потраживања - Прилив у износу од 658.585,02 динара се односи на наплату потраживања стечајног дужника у
извештајном периоду по основу испостављених фактура за ускладиштење.
      11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Прилив у износу од 382.990,45 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 април 2019. године у износу од 382.990,45 динара.
        У извештајном периоду су фактурисана потраживања сттечајног дужника у износу од 2.895.391,09 динара на име фактурисаних
услуга за складиштење у погону у Варварину.које су за 2.512.400,64 динара веће од остварених прилива у извештајном периоду.
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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

27.652,16 21.254,205. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 48.906,360,00

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

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

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

Укупно 0,0027.652,16 0,00 21.254,20 48.906,36

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

1.220,00 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 0,001.220,00

932.478,39 7.662.718,642. Електрична енергија 2.071.656,10 2.360.545,136.234.651,90

922.020,81 1.102.599,473. Комуналне услуге 7.446,89 1.645.102,61379.517,67

29.999,65 6.000,004. Гориво и мазиво 6.000,00 10.999,6525.000,00

11.950,20 1.679,005. Пошта и телефон 764,10 8.589,205.040,00

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

15.555,78 105.000,007. Текуће одржавање 0,00 120.555,780,00

0,00 9.973,028. Платни промет 300,00 0,009.973,02

273.193,62 0,009. Премија осигурања 0,00 195.138,3078.055,32

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

508.620,00 413.639,2811. Трошкови проф. обезбеђења имовине 129.362,40 410.576,88511.682,40

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

6.292,50 0,0013. Дневнице и путни трошкови 0,00 5.872,50420,00

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

580.772,00 662.542,0015. Бруто зараде по уговору о делу 186.317,00 676.203,00567.111,00

30.000,00 30.000,0016. Књиговодствене услуге 10.000,00 30.000,0030.000,00

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

6.810,00 0,0019. Административне таксе 0,00 0,006.810,00

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

391.776,04 49.745,5521. Камате и други финансијски расходи 49.745,55 441.521,590,00

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 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 6.929,070,00

1.480.000,00 300.000,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 1.780.000,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

10.000.000,00

0,00

Укупно 17.849.481,315.385.511,06 2.461.592,04 10.343.896,96 7.879.926,71

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 11.06.2019. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног
поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2019. године у укупном износу од 2.461.592,04 динара.
        Стечајни управник је стечајном судији дана 11.06.2019. године поднео захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих

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

допунских трошкова у месецу априлу 2019. године у укупном износу од 718.461,60 динара, дана 19.06.2019. године захтев за давање
сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу мају 2019. године у укупном износу од 1.061.839,79  динара и дана
05.07.2019. године захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих допунских трошкова у месецу мају 2019. године у укупном
износу од 1.434.674,70  динара. До дана израде извештаја није добијена сагласност на исте од стране стечајног судије.
        Укупно одобрење трошкова за други квартал 2019. године у моменту сачињавања извештаја из напред наведених разлога износи
2.461.592,04 динара.
        У овом извештајном периоду су евидентирани рачуни на име трошкова електричне енергије из претходног периода у укупном
износу од 4.161.487,40 динара и то на име трошкова насталих у месецу јануару 2019. године у износу од 1.508,57 динара, на име
трошкова насталих у месецу фебруару 2019. године у укупном износу од 1.637.903,99 динара и на име трошкова насталих у месецу
марту 2019. године у укупном износу од 2.522.074,98 динара, који су били предмет захтева Привредном суду у Нишу за одобрење
допунских трошкова за месец март 2019. године и исти су одобрени кроз одобрење трошковника за месец март 2019. године у складу
са решењем суда 6. Ст. 79/2015 од 15.05.2019. године. Пошто наведено одобрење допунског трошковника за месец март 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  6.623.079,44 динара(4.161.487,40 + 2.461.592,04).
        У наредном периоду ће бити поднет захтев за исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну 2019. године у износу од 530.900,49
динара по основу примљених рачуна (за електричну енергију још нису добијени рачуни за месеце јун 2019. године који ће да се траже
кроз трошковник за јул, док је рачун ЈКП Варварин за месец јун 2019. године предмет рекламације и исти ће накнадно бити тражен).

НАПОМЕНА: У претходном извештајном периоду (јануар-март 2019. године) приликом израде извештаја  нису били одобрени трошкови
за месеце јануар, фебруар и март 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
20.03.2019. године достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару 2019. године у
укупном износу од 1.138.961,58 динара и дана 23.04.2019. године достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих
трошкова у месецу марту 2019. године у укупном износу од 632.798,48 динара и дана 13.05.2019. године достављен захтев за давање
сагласности за исплату стварно насталих допунских трошкова у месецу марту 2019. године у укупном износу од 4.161.487,40 динара али
до момента израде извештаја од стране суда није добијене сагласности на исте.
Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 79/2015 од 15.05.2019. године (примљено дана 05.06.2019. године) одобрава се исплата
стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2019. године у укупном износу од 1.132.448,48
динара.
Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 79/2015 од 15.05.2019. године (примљено дана 05.06.2019. године) одобрава се исплата
стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2019. године у укупном износу од 4.786.900,28
динара.
За месец јануар 2019. године стечајни судија још није донео решење о одобрењу истих трошкова.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 21.254,20 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
мај 2019. године у износу од 14.490,10 динара и за месец јун 2019. године у износу од 6.764,10 динара.

Обавезе стечајне масе

        2. Електрична енергија - Износ од 7.662.718,64 динара се односи на:
            - трошкове електричне енергије по испостављеном рачуну за месец јануар 2019. године у износу од 1.508,57 динара и то за
пословни простор у Нишу у Козарачкој 30/М-4 у Нишу,
            - трошкове електричне енергије по испостављеном рачуну за месец фебруар 2019. године у укупном износу од 1.637.903,99
динара и то: за погон у Плешу у износу од 55.065,36 динара и за погон у Варварину у износу од 1.582.838,63 динара,
            - трошкове електричне енергије по испостављеном рачуну за месец март 2019. године у укупном износу од 2.522.074,98 динара и
то: за пословни простор у Нишу у Козарачкој 30/М-4 у Нишу у износу од 1.507,88 динара, за погон у Плешу у износу од 60.809,26 динара
и за погон у Варварину у износу од 2.459.757,84 динара,
            - трошкове електричне енергије по испостављеном рачуну за месец април 2019. године у укупном износу од 2.071.656,24 динара
и то: за пословни простор у Нишу у Козарачкој 30/М-4 у Нишу у износу од 1.507,84 динара, за погон у Плешу у износу од 52.884,12
динара и за погон у Варварину у износу од 2.017.264,28 динара,
            - трошкове електричне енергије по испостављеном рачуну за месец мај 2019. године у укупном износу од 1.429.574,86 динара и
то: за пословни простор у Нишу у Козарачкој 30/М-4 у Нишу у износу од 1.492,97 динара, за погон у Плешу у износу од 53.979,64 динара
и за погон у Варварину у износу од 1.374.102,25 динара,
            - рачуни за месец јун још нису примљени.
        3. Комуналне услуге - Износ од 1.102.599,47 динара се односи на:
            - испостављене рачуне од стране ЈП Градска топлана Ниш за месеце април, мај и јун 2019. године у укупном износу од 6.228,37
динара (април у износу од 2.246,89 динара, мај и јун у износу од по 1.990,74 диара),
            - испостављене рачуне од стране ЈКП Варварин за месеце март, април и мај 2019. године у укупном износу од 1.077.579,10 динара
(март и април у износу од 718.461,60 и мај у износу од 359.117,50 динара) док је рачун за месец јун 2019. године предмет рекламације,
            - испостављене рачуне од стране ЈКСП Александровац за месеце април, мај и јун 2019. године у укупном износу од 15.300,00
динара (3 месеца по 5.100,00 динара),
            - испостављене рачуне од стране ЈП Обједињена наплата Ниш за месеце април, мај и јун 2019. године у укупном износу од
3.492,00 динара (април у износу од 1.153,00 динара, мај у износу од 1.164,00 динара и јун у износу од 1.175,00 динара).
        4. Гориво и мазиво - Износ од 6.000,00 динара се односи на трошкове горива стечајног управника насталих у извештајном периоду
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за потребе обиласка имовине стечајног дужника у Плешу и Варварину и за остале послове и то у месецу априлу 2019. године у износу
од 6.000,00 динара.
        5. Пошта и телефон - Износ од 1.679,00 динара се односи на трошкове слања поште у извештајном периоду у укупном износу од
1.329,00 динара и на име трошкова мобилног телефона и интернета стечајног управника у укупном износу од 350,00 динара (за месец
април у износу од 350,00 динара).
        7. Текуће одржавање - Износ од 105.000,00 динара се односи на:
            - 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 - 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 413.639,28 динара се односи на:
            - трошкове обезбеђења имовине стечајног дужника по испостављеним рачунима од стране SECURITAS SERVICES DOO за месеце
април, мај и јун 2019. године за обезбеђење објекта хладњаче у Варварину где стечајни дужник дели трошкове 50% са Варварин воће у
укупном износу од 392.399,28 динара (за април у износу од 129.362,40 динара, за мај у износу од 133.674,48 динара и за јун у износу од
129.362,40 динара),
            - трошкове техничког обезбеђење на локацији Козарачка у Нишу и то по испостављеним рачунима од стране Nifon Security d.o.o.
за период јануар-јун 2019. године у укупном износу од 21.240,00 динара(6 месеци по 3.540,00 динара).
      15. Бруто зараде по уговору о делу - Износ од 662.542,00 динара се односи на:
            - 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 186.317,00 динара у
периоду од 01.03.2019. године до 31.03.2019. 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 234.034,00 динара у периоду од 01.04.2019. године до 30.04.2019.
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 242.191,00 динара у периоду од 01.05.2019. године до 31.05.2019.
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 01.04. до 30.06.2019.
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 49.745,55 динара се односи на камате на име неблаговремено плаћених рачуна
за електричну енергију обрачунату за период од 01.01.2019. године до 30.04.2019. године.
      25. Тарифа АЛСУ - Износ од 300.000,00 динара се односи на:
            - према обрачуну АЛСУ број VIII-32-4/13/376/2019 од 30.05.2019.године на износ од 300.000,00 дин. по тарифном броју 6 о ценама
за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 1.квартал 2019.године по основу оствареног прилива од
29.917.057,67 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

        1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 1.220,00 динара се односи на:
            - исплаћени рачун за куповину канцеларијског материјала из месеца марта 2019. године у износу од 1.220,00 динара.
        2. Електрична енергија - Одлив у износу од 6.234.651,90 динара се односи на:
            - плаћене рачуне из месеца јануара 2019. године у укупном износу од 1.508,57 динара (пословни простор у Нишу, Козарачка бр.
30),
            - плаћене рачуне из месеца фебруара 2019. године у укупном износу од 1.639.412,13 динара (1.582.838,63 + 55.065,36 + 1.508,12 -
погон у Варварину, погон у Плешу и пословни простор у Нишу, Козарачка бр. 30),
            - плаћене рачуне из месеца марта 2019. године у укупном износу од 2.522.074,98 динара (2.459.757,84 + 60.809,26 + 1.507,88 -
погон у Варварину, погон у Плешу и пословни простор у Нишу, Козарачка бр. 30),
            - плаћене рачуне из месеца априла 2019. године у укупном износу од 2.071.656,24 динара (2.017.264,28 + 52.884,12 + 1.507,84 -
погон у Варварину, погон у Плешу и пословни простор у Нишу, Козарачка бр. 30),
        3. Комуналне услуге - Одлив у износу од 379.517,67 динара се односи на:
            - исплаћене трошкове комуналних услуга према ЈКСП "Александровац"за период јануар-април 2019. године у укупном износу од
20.400,00 динара (4 месеца по 5.100,00 динара),
            - исплаћене трошкове комуналних услуга према ЈКП "Варварин"за период децембар 2018. године-фебруар 2019. године у
укупном износу од 359.117,67 динара (децембар 2018. године и јануар 2019. године у износу од 179.502,09 динара и фебруар 2019.
године у износу од 179.615,58 динара).
        4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 25.000,00 динара се односи на исплаћене трошкове горива стечајном управнику и то:
            - за месец фебруар 2019. године у износу од 3.000,00 динара,
            - за месец март 2019. године у износу од 16.000,00 динара,
            - за месец април 2019. године у износу од 6.000,00 динара.
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         5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 5.040,00 динара се односи на:
            - исплаћене трошкове стечајном управнику у износу од 1.690,00 динара на име слања поште у периоду фебруар-април 2019.
године .
            - исплаћене трошкове стечајном управнику у износу од 3.350,00 динара на име трошкова мобилног телефона и интернета у
периоду фебруар-април 2019. године (фебруар и март у износу од по 1.500,00 динара и април у износу од 350,00 динара).
         8. Платни промет - Одлив у износу од 9.973,02 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 78.055,32 динара се односи на:
            - исплату премије осигурања осигуравајућој кући UNIQA OSIGURANJE и то 6 и 7 рате у укупном износу од 78.055,32 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 511.682,40 динара се односи на:
            - исплаћену накнаду SECURITAS SERVICES DOO на име обезбеђења имовине стечајног дужника у Варварину за период јануар-
април 2018. године у укупном износу од 511.682,40 динара (за месец јануар у износу од 131.688,00 динара, за месец фебруар у износу
од 118.944,00 динара, за месец март у износу од 131.688,00 динара и за месец април у износу од 129.362,40 динара).
      13. Дневнице и путни трошкови - Одлив у износу од 420,00 динара се односи на:
            - исплаћене трошкове путарине стечајног управника из месеца марта 2019. године у износу од 420,00 динара за потребе одласка
до погона у Варварину на релацији Ниш-Варварин.
      15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 567.111,00 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 202.635,00
динара у периоду од 01.01.2019. године до 31.01.2019. године,
            - 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 178.159,00
динара у периоду од 01.02.2019. године до 28.02.2019. године,
            - 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 186.317,00
динара у периоду од 01.03.2019. године до 31.03.2019. године,
      16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 30.000,00 динара се односи на исплаћене накнаде Радњи за пружање
књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава за извршене књиговодствене услуге за период од 01.02. до
30.04.2019. године (3 месеца по 10.000,00 динара).
      19. Административне таксе - Одлив у износу од 6.810,00 динара се односи на:исплаћене трошкове стечајном управнику на име
плаћених административних такси које је исти платио готовински из разлога хитности поступка а сада се ти исти трошкови након
одобрења за исплату од стране стечајног судије рефундирају стечајном управнику:
            - исплаћени трошкови на име плаћене републичке административне таксе на оверу Решења ПС Ниш 6 Ст.79/15 од
07.02.2019.године у Основном суду у Бабушници у износу од 1.230,00 дин. плус 45,00 дин. провизија пошти приликом вршења уплате,
            - исплаћени трошкови на име плаћене накнаде Основном суду у Бабушници за оверу копије Решења ПС Ниш 6 Ст. 79/15 од
07.02.2019.године о разрешењу и новоименовању стечајног управника ради поднеска АПР-у за промену законског заступника - у износу
од 120,00 дин. плус 45,00 дин. провизија пошти приликом вршења уплате,
            - исплаћени трошкови на име плаћене накнаде за промену у АПР-у законског заступника у износу од 2.800,00 динара плус
провизија пошти за уплату у износу од 45,00 дин,
            - исплаћени трошкови на име плаћене доплате накнаде за промену података у АПР-у  - за брисање претходног законског
заступника, у износу од 1.400,00 динара плус провизија пошти за уплату у износу од 45,00 дин по налогу за уплату од 05.03.2019.године,
            - исплаћени трошкови на име плаћене накнаде јавном бележнику Ђорђу Петровићу из Пирота за оверу ОП обрасца ради
потписивања депо картона новог заступника - новоименованог стечајног управника код банака у којима стечајни дужник има отворене
текуће рачуне на износ од 1.080,00 динара.

        - Орочење средстава - Одлив у износу од 10.000.000,80 динара се односи на пренос средстава у износу од 10.000.000,00 динара са
рачуна стечајног дужника бр. 105-12172-82 на рачун депозита АИК банке а.д. Београд за потребе орочења истог износа на период од 60
дана почев од 07.06.2019. године.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику
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0,00

0,00

2.

0,00

0,00

0,00

4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

0,00

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

2.426.237.286,85

9.

0,00

0,00

843.631.863,91

0,00

0,00

0,00

1.581.322.554,17

5.

1.581.322.554,17

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

898.062,643.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

898.062,64

0,00

0,00

Укупно без депозита

384.806,13

0,00

384.806,13

843.631.863,91

Врста одлива

Разлучни повериоци

2.426.237.286,85

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00
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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) 30.06.2019.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

22.033.091,72 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2019.

 5.

17.810.991,31

 4.

5.223.985,88

 2. 1.001.885,47

 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 22.033.091,72 динара

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 1.001.885,47динара (стварни прилив износи 1.041.575,47 динара који је умањен за
износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 39.690,00 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 17.810.991,31 динара (укупан одлив са рачуна износи 7.849.481,31 динара који је
умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 38.490,00 динара и износ пренетих средстава на
орочење од 10.000.000,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 5.223.985,88 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код АИК банка а.д. Београд на дан 30.06.2019. године, износи
5.223.985,88 динара, према изводу бр. 27 од 20.06.2019. године.

НАПОМЕНА: У току извештајног периода, односно дана 07.06.2019. године, је извршен пренос средстава у износу од 10.000.000,00
динара са рачуна стечајног дужника бр. 105-12172-82 на рачун депозита АИК банке а.д. Београд за потребе орочења истог износа на
период од 60 дана.

38.490,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.19.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 39.690,00

 4. 1.200,0030.06.2019.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б
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1. Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 0,00 динара.

2. Укупан прилив - У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 105-12172-82 у укупном
износу од 39.690,00 динара за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране стечајног управника.

3. Укупан одлив - Након одобрења стечајног судије рефундирани су трошкови стечајном управнику у износу од 38.490,00 динара на име
трошкова горива,слања поште,трошкова мобилног телефона и интернета, административних такси, канцеларијског материјала,
трошкова путарина у периоду фебруар 2019. године до април 2019. године.

4. Стање у благајни на крају извештајног периода износи 1.200,00 динара.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Горан Нолић1. 45.000,00

Златан Стојковић2. 125.812,00

Милен Тоскић3. 125.812,00

Марко Петровић4. 144.675,00

Славко Симоновић5. 125.812,00

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"6. 30.000,00

SECURITAS SERVICES DOO7. 511.682,40

Nifon Security d.o.o.8. 0,00

Миодраг Антанасијевић9. 0,00

Љубинко Костур10. 0,00

1.108.793,40Укупно

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 месеце јануар, фебруар и март 2019. године у укупном износу од
567.111,00 динара,
- исплата ангажованој књиговодственој агенцији Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња
Трнава за период фебруар-април 2019. године у укупном бруто износу од 30.000,00 динара (3 месеца по 30.000,00 динара),
- исплата ангажованим агенцијама за професионално обезбеђење имовине стечајног дужника за период јануар-април 2019. године у
укупном износу од 511.682,40 динара и то: SECURITAS SERVICES DOO за обезбеђење имовине у Варварину у износу од 511.682,40
динара.

Коментар
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 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

10.000.000,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

11.558.366,19

600.533.750,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

937.317.302,07

Лиценце и патенти

310.000.000,00

5.225.185,88

 8.

30.06.2019.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 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 5.225.185,88 динара сачињавају:
            - на текућем рачуну број 105-12172-82 налази се износ од 5.223.985,88 динара (Извод бр. 27 од 20.06.2019. године - АИК банка
а.д. Београд),
            - у благајни се налази износ од 1.200,00 динара.
        2. Орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара сачињавају средства која су са рачуна стечајног дужника број 105-12172-82
дана 07.06.2019. године пренета на орочење код АИК банка а.д. Београд на период од 60 дана.
        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 стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2019. године износи 937.317.302,07 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

01.04.2019.  Објављивање огласа на интернет страници АЛСУ - позив проценитељима за доставу понуда као
Дана 01.04.2019.године стечајни управник је објавио оглас на интернет страници АЛСУ ради позива проценитељима за доставу понуда
за процену имовине стечајног дужника и то хладњаче у Варварину, пословног простора у Козарачкој у Нишу и удела стечајног дужника у
привредном друштву Варварин воће ДОО Варварин.
Стечајни управник је дао рок од 12 дана за доставу понуда.

01.04.2019.  Решења о извршеној продаји имовине стечајног дужника - 3 возила
Дана 01.04.2019.године донета су Решења од стране суда којима је констатована продаја покретне имовине стечајног дужника - 3
возила  односно имовинских целина 10,11,12, а на захтев стечајног управника у складу са чланом 133.став 12.Закона о стечају
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18.04.2019.  Достава листе понуђача Одбору поверилаца ради вршења избора најбољег понуђача за израду процена
Дана 18.04.2019.године стечајни управник је доставио Листу понуђача према објављеном огласу односно позива проценитељима на
интернет страници АЛСУ од 01.04.2019.године, а који су у датом року од 12 дана доставили понуде у складу са условима из огласа, а све
у циљу одабира најбољег понуђача за израду процена имовине стечајног дужника.
Одбор поверилаца је имао рок од 8 дана да донесе одлуку о одабиру, у супротном избор понуђача ће извршити стечајни управник.

22.04.2019.  Достава кварталног извештаја за период јануар-март 2019.године
Дана 22.04.2019.године стечајни управник је електронским путем доставио Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и
стању стечајне масе за период јануар-март 2019.године са одговарајућим прилозима, а све у складу са чланом 29.став 2.Закона о стечају
Стечајни управник је суду исти доставио дана 23.04.2019.године.

08.04.2019.  Сагласност суда на ангажовање 2 административна сарадника
Дана 08.04.2019.године Решењима ПС Ниш од 08.04.2019.године дата је сагласност на ангажовање 2 административна лица и то
Љубинка Костура из Пирота за нето месечну накнаду од 10.000,00 дин. и Антанасијевић Миодрага из Пирота за нето месечну накнаду у
износу од 15.000,00 дин.

09.05.2019.  Обавештење Одбора поверилаца о одабиру проценитеља према достављеној Листи од стране стечајног
Дана 06.05.2019.године стечајни управник је обавештен од стране Одбора поверилаца да није извршен одабир проценитеља у
прописаном року према достављеној Листи проценитеља од стране стечајног управника, те су се стекли улсови да стечајни управник
изврши одабир проценитеља.
Стечајни управник је извршио одабир проценитеља и то:
1. Проценитељ за удео у Варварин воћу ДОО Варварин - судски вештак за област економско-финансијску, Мр Бојан Бранковић из
Београда
2. Проценитељ за целисходност продаје и процену имовине - хладњаче у Варварину и пословног простора у Козарачкој у Нишу -
Економски институт за економска истраживања Београд

01.06.2019.  Сервис и баждарење сигурносних вентила у хладњачи Варварин
Према законској регулативи која прописује обавезу вршења сервиса и баждарење сигурносних вентила једном годишње - у хладњачи
Варварин, стечајни управник је прибавио 3 понуде сервисера, те је као најповољнију одабрао сервисера Енерго-тест ДОО Младеновац
за износ од 105.000,00 дин. (по рачуну 17/18 од 01.06.2019.године)

07.06.2019.  Захтев за доставу понуда за орочење динарских новчаних средстава
Према Националном стандарду 1 стечајни управник која неће одмах бити расподељена повериоцима или која нису неопходна за
свакодневно управљање стечајном масом може орочити како би остварио камату на иста, која чини саставни део стечајне масе.
Стечајни управник је прибавио 3 понуде о банака, те је као најповољнију одабрао понуду АИК Банке.
Сресдтва од 10.000.000,00 дин. су орочена дана 07.06.2019.године за камату од 51.966,26 дин. са датумом доспећа 07.08.2019.године,
уз менично обезбеђење од стране банке.

05.06.2019.  Сагласност суда на ангажовање проценитеља
Дана 05.06.2019.године примљено је Решење суда од 15.05.2019.године којим је дата сагласност на ангажовање проценитеља Бојана
Бранковића из Београда за износ од 240.000,00 дин. и Економског института из Београда за износ од 288.000,00 дин. ради вршења
процена имовине стечајног дужника

05.06.2019.  Одобрени трошкови за фебруар 2019.године
Дана 05.06.2019.године стечајни управник је примио Решење ПС Ниш од 15.05.2019.године којим се одобравају трошкови настали у
фебруару у износу од 1.132.448,48 дин, према захтеву стечајног управника од 20.03.2019.године

05.06.2019.  Одобрени трошкови за март 2019.године
Дана 05.06.2019.године стечајни управник је примио Решење ПС Ниш од 15.05.2019.године којим се одобравају трошкови настали у
марту и допуне бр.1 у укупном износу од 4.786.900,28 дин, према захтевима стечајног управника од 23.04.2019.године и за допунске
трошкове бр.1 захтев од 13.05.2019.године

05.06.2019.  Трошковник за јануар 2019.године
Дана 05.06.2019.године стечајни управник је примио Закључак ПС Ниш донет дана 15.05.2019.године којим се налаже стечајном
управнику да се изјасни да ли је сагласан са на поднетим трошковником за јануар 2019, а који је поднео разрешени стечајни управник
Горан Цветковић Привредном суду у Нишу дана 19.02.2019.године
Стечајни управник се изјаснио да је сагласан са поднетим трошковником за јануар 2019.године, али суд још увек није одлучио по
изјашњењу стечајног управника до дана израде предметног кварталног извештаја

14.06.2019.  Одобрени трошкови за април 2019.године
Дана 14.06.2019.године стечајни управник је примио Решење ПС Ниш од 11.06.2019.године којим се одобравају трошкови настали у
априлу у износу од 2.461.592,04 дин, према захтеву стечајног управника од 27.05.2019.године

22.05.2019.  Захтеви катастрима за доставу нових преписа листова непокретности стечајног дужника
Дана 22.05.2019.године стечајни управник је затражио од надлежних катастара нове преписе листова непокретности стечајног дужника
(хладњача - Плеш, Ниш-Козарачка, Брест-Мерошина и хладњача Варварин) како би приступио предпродајним активностима на бази
истих
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Прилози

20.07.2019.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:01.04.2019. 30.06.2019.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

"МВ КООПЕРАТИВА" д.о.о. Прокупље 10.982,7424/2019 30.04.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 382.990,4525/2019 30.04.2019.

"МВ КООПЕРАТИВА" д.о.о. Прокупље 2.890,0926/2019 31.05.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 254.198,4527/2019 31.05.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 555.575,3628/2019 30.06.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 1.688.754,0029/2019 30.06.2019.

Укупно: 2.895.391,09

Укупни приходи: 2.895.391,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2019.за период од: 30.06.2019.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Петровић Жаклина 14.490,1079/2015-05 31.05.2019.

Петровић Жаклина 6.764,1079/2015-06/2019 30.06.2019.

Укупно: 21.254,20

21.254,20Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија

ЈП ЕПС Београд
1.508,57

32-4115443149-
1901

01.04.2019.

ЈП ЕПС Београд
55.065,36

50-4115519013-
1902

01.04.2019.

ЈП ЕПС Београд
1.582.838,63

64-4115518955-
1902

01.04.2019.

ЈП ЕПС Београд
1.507,88

26-4115443149-
1903

17.04.2019.

ЈП ЕПС Београд
60.809,26

47-4115519013-
1903

17.04.2019.

ЈП ЕПС Београд
2.459.757,84

61-4115518955-
1903

17.04.2019.

ЈП ЕПС Београд
1.507,84

23-4115443149-
1904

30.04.2019.

ЈП ЕПС Београд
52.884,12

44-4115519013-
1904

30.04.2019.

ЈП ЕПС Београд
2.017.264,28

58-4115518955-
1904

30.04.2019.

ЈП ЕПС Београд
1.492,97

20-4115443149-
1905

31.05.2019.

ЈП ЕПС Београд
53.979,64

41-4115519013-
1905

31.05.2019.
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Електрична енергија

ЈП ЕПС Београд
1.374.102,25

55-4115518955-
1905

31.05.2019.

Укупно: 7.662.718,64

Комуналне услуге

ЈКП Градска топлана 246,35103048001/0419 30.04.2019.

ЈКП Градска топлана 252,50103048002/0419 30.04.2019.

ЈКП Градска топлана 288,94103048003/0419 30.04.2019.

ЈКП Градска топлана 172,85103048004/0419 30.04.2019.

ЈКП Градска топлана 224,67103048005/0419 30.04.2019.

ЈКП Градска топлана 549,23103048006/0419 30.04.2019.

ЈКП Градска топлана 256,15103048009/0419 30.04.2019.

ЈКП Градска топлана 256,20103048010/0419 30.04.2019.

ЈКСП "Александровац" Александровац 5.100,002000615 30.04.2019.

ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН 718.461,60211/19 30.04.2019.

ЈКП Градска топлана 246,35103048001/0519 31.05.2019.

ЈКП Градска топлана 252,50103048002/0519 31.05.2019.

ЈКП Градска топлана 288,94103048003/0519 31.05.2019.

ЈКП Градска топлана 172,85103048004/0519 31.05.2019.

ЈКП Градска топлана 224,67103048005/0519 31.05.2019.

ЈКП Градска топлана 549,23103048006/0519 31.05.2019.

ЈКП Градска топлана 256,20103048010/0519 31.05.2019.

ЈКСП "Александровац" Александровац 5.100,002000778 31.05.2019.

ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН 359.117,50229/19 31.05.2019.

ЈКП Градска топлана 246,35103048001/0619 30.06.2019.

ЈКП Градска топлана 252,50103048002/0619 30.06.2019.

ЈКП Градска топлана 288,94103048003/0619 30.06.2019.

ЈКП Градска топлана 172,85103048004/0619 30.06.2019.

ЈКП Градска топлана 224,67103048005/0619 30.06.2019.

ЈКП Градска топлана 549,23103048006/0619 30.06.2019.

ЈКП Градска топлана 256,20103048010/0619 30.06.2019.

ЈКСП "Александровац" Александровац 5.100,002000941 30.06.2019.

ЈКП Обједињена наплата 1.153,0092-120031540419 30.04.2019.

ЈКП Обједињена наплата 1.164,0083-120031540519 31.05.2019.

ЈКП Обједињена наплата 1.175,0074-120031540619 30.06.2019.

Укупно: 1.102.599,47

Гориво и мазиво

"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд 1.500,00БИ 31096 02.04.2019.

"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд 2.000,00БИ 43560 18.04.2019.

"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд 2.500,00БИ 905 25.04.2019.

Укупно: 6.000,00

Пошта и телефон

ЈП Пошта Србије 69,00RE397305902RS 03.04.2019.

ЈП Пошта Србије 92,00RE388523731RS 16.04.2019.

ЈП Пошта Србије 92,00RE388523881RS 16.04.2019.

ЈП Пошта Србије 161,00RE404826870RS 18.04.2019.

Telekom Srbija a.d. Beograd
350,00

57-211-010-
1367414

30.04.2019.

ЈП Пошта Србије 102,00RE424824612RS 09.05.2019.

ЈП Пошта Србије 91,00RE424825119RS 10.05.2019.

ЈП Пошта Србије 102,00RE424825136RS 10.05.2019.

ЈП Пошта Србије 102,00RE424825140RS 10.05.2019.

ЈП Пошта Србије 91,00RE424825326RS 13.05.2019.

ЈП Пошта Србије 69,00RE424826278RS 21.05.2019.

ЈП Пошта Србије 81,00RE429015957RS 27.05.2019.

ЈП Пошта Србије 81,00RE424827809RS 05.06.2019.

ЈП Пошта Србије 104,00RE424827980RS 07.06.2019.

ЈП Пошта Србије 92,00RE424828251RS 13.06.2019.

Укупно: 1.679,00
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Текуће одржавање

ENERGO-TEST DOO 105.000,0017/19 10.06.2019.

Укупно: 105.000,00

Платни промет

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

300,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.04.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

1.443,52

Провизија и
други
финансијски
расходи

27.05.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

70,25

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.05.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

450,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.05.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

4.682,73

Провизија и
други
финансијски
расходи

07.06.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

2.241,29

Провизија и
други
финансијски
расходи

13.06.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

570,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.06.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

215,23

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.06.2019.

Укупно: 9.973,02

Трошкови проф. обезбеђења имовине

SECURITAS SERVICES DOO 129.362,401812-F 30.04.2019.

SECURITAS SERVICES DOO 133.674,482146-F 31.05.2019.

SECURITAS SERVICES DOO 129.362,402796-F 30.06.2019.

Nifon Security d.o.o. 3.540,001/12610 01.04.2019.

Nifon Security d.o.o. 3.540,001/13112 01.04.2019.

Nifon Security d.o.o. 3.540,001/13608 01.04.2019.

Nifon Security d.o.o. 3.540,001/14096 30.04.2019.

Nifon Security d.o.o. 3.540,001/14606 31.05.2019.

Nifon Security d.o.o. 3.540,001/15109 30.06.2019.

Укупно: 413.639,28

Бруто зараде по уговору о делу

Нолић Горан 15.000,001-03/2019 01.04.2019.

Стојковић Златан 41.282,003-03/2019 01.04.2019.

Тоскић Милен 41.282,005-03/2019 01.04.2019.

Петровић Марко 47.471,006-03/2019 01.04.2019.

Симоновић Славко 41.282,007-03/2019 01.04.2019.

Нолић Горан 15.000,001-04/2019 01.05.2019.

Стојковић Златан 43.248,003-04/2019 01.05.2019.

Тоскић Милен 43.248,005-04/2019 01.05.2019.

Петровић Марко 49.733,006-04/2019 01.05.2019.

Симоновић Славко 43.248,007-04/2019 01.05.2019.

Антанасијевић Миодраг 23.734,008-04/2019 01.05.2019.

Костур Љубинко 15.823,009-04/2019 01.05.2019.

Нолић Горан 15.000,001-05/2019 01.06.2019.

Стојковић Златан 45.214,003-05/2019 01.06.2019.

Тоскић Милен 45.214,005-05/2019 01.06.2019.

Петровић Марко 51.992,006-05/2019 01.06.2019.
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Бруто зараде по уговору о делу

Симоновић Славко 45.214,007-05/2019 01.06.2019.

Антанасијевић Миодраг 23.734,008-05/2019 01.06.2019.

Костур Љубинко 15.823,009-05/2019 01.06.2019.

Укупно: 662.542,00

Књиговодствене услуге

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

491902002-
00444-000185

30.04.2019.

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

351902002-
00444-000222

31.05.2019.

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

221902002-
00444-000291

30.06.2019.

Укупно: 30.000,00

Камате и други финансијски расходи

ЈП ЕПС Београд 547,6435-25154546 30.04.2019.

ЈП ЕПС Београд 15.741,6650-25155026 30.04.2019.

ЈП ЕПС Београд 33.456,2504-25154136 30.04.2019.

Укупно: 49.745,55

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

АЛСУ 300.000,005945-659416/1-19 30.05.2019.

Укупно: 300.000,00

10.343.896,96Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 10.365.151,16

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

01.04.2019. 22.033.091,72Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2019.за период од: 30.06.2019.

Наплата потраживања

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 658.585,0207.05.2019.

Укупно: 658.585,02

Потраживања (у извештајном периоду)

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 382.990,4521.05.2019.

Укупно: 382.990,45

1.041.575,47Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2019.за период од: 30.06.2019.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

СТР "ГАЛЕБ" Петровић Марија Пр Пирот 1.220,0018.06.2019.

Укупно: 1.220,00
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Електрична енергија

ЈП ЕПС Београд 2.459.757,8407.06.2019.

ЈП ЕПС Београд 1.582.838,6307.06.2019.

ЈП ЕПС Београд 60.809,2607.06.2019.

ЈП ЕПС Београд 55.065,3607.06.2019.

ЈП ЕПС Београд 1.508,1207.06.2019.

ЈП ЕПС Београд 1.508,5707.06.2019.

ЈП ЕПС Београд 1.507,8807.06.2019.

ЈП ЕПС Београд 2.017.264,2813.06.2019.

ЈП ЕПС Београд 52.884,1213.06.2019.

ЈП ЕПС Београд 1.507,8413.06.2019.

Укупно: 6.234.651,90

Комуналне услуге

ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН 179.502,0927.05.2019.

ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН 179.615,5827.05.2019.

ЈКСП "Александровац" Александровац 5.100,0027.05.2019.

ЈКСП "Александровац" Александровац 5.100,0027.05.2019.

ЈКСП "Александровац" Александровац 5.100,0027.05.2019.

ЈКСП "Александровац" Александровац 5.100,0013.06.2019.

Укупно: 379.517,67

Гориво и мазиво

"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд 2.000,0018.06.2019.

НИС а.д. Нови Сад 1.000,0018.06.2019.

"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд 4.000,0018.06.2019.

"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд 2.000,0018.06.2019.

"ОМВ СРБИЈА" д.о.о. Београд 2.000,0018.06.2019.

"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд 8.000,0018.06.2019.

"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд 1.500,0018.06.2019.

"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд 2.000,0018.06.2019.

"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд 2.500,0018.06.2019.

Укупно: 25.000,00

Пошта и телефон

ЈП Пошта Србије 92,0018.06.2019.

ЈП Пошта Србије 81,0018.06.2019.

ЈП Пошта Србије 81,0018.06.2019.

Telekom Srbija a.d. Beograd 1.500,0018.06.2019.

ЈП Пошта Србије 79,0018.06.2019.

ЈП Пошта Србије 114,0018.06.2019.

ЈП Пошта Србије 79,0018.06.2019.

ЈП Пошта Србије 104,0018.06.2019.

ЈП Пошта Србије 92,0018.06.2019.

ЈП Пошта Србије 127,0018.06.2019.

ЈП Пошта Србије 92,0018.06.2019.

ЈП Пошта Србије 92,0018.06.2019.

ЈП Пошта Србије 81,0018.06.2019.

ЈП Пошта Србије 81,0018.06.2019.

ЈП Пошта Србије 81,0018.06.2019.

Telekom Srbija a.d. Beograd 1.500,0018.06.2019.

ЈП Пошта Србије 69,0018.06.2019.

ЈП Пошта Србије 92,0018.06.2019.

ЈП Пошта Србије 92,0018.06.2019.

ЈП Пошта Србије 161,0018.06.2019.

Telekom Srbija a.d. Beograd 350,0018.06.2019.

Укупно: 5.040,00

Платни промет

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 300,0001.04.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 1.443,5227.05.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 70,2528.05.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 450,0031.05.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 4.682,7307.06.2019.
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Платни промет

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 2.241,2913.06.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 570,0018.06.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 215,2320.06.2019.

Укупно: 9.973,02

Премија осигурања

UNIQA OSIGURANJE 78.055,3228.05.2019.

Укупно: 78.055,32

Трошкови проф. обезбеђења имовине

SECURITAS SERVICES DOO 131.688,0027.05.2019.

SECURITAS SERVICES DOO 118.944,0027.05.2019.

SECURITAS SERVICES DOO 131.688,0027.05.2019.

SECURITAS SERVICES DOO 129.362,4013.06.2019.

Укупно: 511.682,40

Дневнице и путни трошкови

 ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ 210,0018.06.2019.

 ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ 210,0018.06.2019.

Укупно: 420,00

Бруто зараде по уговору о делу

Нолић Горан 15.000,0027.05.2019.

Стојковић Златан 45.214,0027.05.2019.

Тоскић Милен 45.214,0027.05.2019.

Петровић Марко 51.993,0027.05.2019.

Симоновић Славко 45.214,0027.05.2019.

Нолић Горан 15.000,0027.05.2019.

Стојковић Златан 39.316,0027.05.2019.

Тоскић Милен 39.316,0027.05.2019.

Петровић Марко 45.211,0027.05.2019.

Симоновић Славко 39.316,0027.05.2019.

Нолић Горан 15.000,0020.06.2019.

Стојковић Златан 41.282,0020.06.2019.

Тоскић Милен 41.282,0020.06.2019.

Петровић Марко 47.471,0020.06.2019.

Симоновић Славко 41.282,0020.06.2019.

Укупно: 567.111,00

Књиговодствене услуге

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

27.05.2019.

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

27.05.2019.

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

18.06.2019.

Укупно: 30.000,00

Административне таксе

РС Министарство финансија-Републичке административне таксе 1.275,0018.06.2019.

Општина бабушница 165,0018.06.2019.

Агенција за привредне регистре 2.845,0018.06.2019.

Агенција за привредне регистре 1.445,0018.06.2019.

Јавни бележник Ђорђе Петровић 1.080,0018.06.2019.

Укупно: 6.810,00

Орочење средстава

AIK banka A.D.- Beograd 10.000.000,0007.06.2019.

Укупно: 10.000.000,00

17.849.481,31Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2019. 15.225.185,88
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