
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст. 79/2015

22.04.2019.

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:

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3030000365770-36

3) AIK BANKA AD BEOGRAD, 105-6-11

4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-524196-52

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:01.01.2019. 31.03.2019.

 9.

Остала имовина

606.463.750,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

947.468.844,10Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

2.687.289,93

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

28.317.804,17

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.

01.01.2019.

 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 01.01.2019.године укупну имовину стечајног дужника чине:

 1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 2.687.289,33 динара
 5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од  28.317.804,17  динара
 7. Удели и акције код других лица 310.000.000,00 динара
 9. Некретнине постројења и опрема стечајног дужника 609.443.750,00 динара
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Укупни почетни стечајни биланс чини имовина у износу од 947.468.844,10 дин.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

947.468.844,10

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

606.463.750,00

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

2.687.289,93

Укупно

28.317.804,17

Коментар

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

 8.

2.687.289,93Готовина 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

28.084.524,34

 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

947.235.564,27

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

606.463.750,00

1в

233.279,83

233.279,83

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности

        3. Потраживања - Износ смањења од 233.279,83 динара се односи на:
            - у току извештајног периода је извршен отпис потраживања стечајног дужника према дужнику "МВ КООПЕРАТИВА" д.о.о, из
Прокупља у износу од 233.279,83 динара јер је техничком грешком дана 06.02.2018. године износ од 233.280,00 динара, евидентираног
у изводу АИК БАНКЕ бр. 8, уместо раздужења рачуна "МВ КООПЕРАТИВА" д.о.о., из Прокупља бр. 39/2017 од 30.11.2017. године, који је
гласио на износ од 233.297,83 динара, раскњижен је рачун оставодавца "МИНАКПРОМ" д.о.о Парчин, бр.13/2017 од 11.04.2017. године
на износ од 233.280,00 динара.  У извештајном периоду је за исти износ од 233.279,83 динара поново задужен дужник "МИНАКПРОМ"
д.о.о Парчин.
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23.396.833,420,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

310.000.000,00

0,00 0,00

0,00

19.339.885,43

1.873.052,01

Лиценце и патенти

600.533.750,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

919.278.388,91

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

8.744.638,91

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

4.056.947,99

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

1.873.052,01

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        2. Потраживања - Прилив у износу од 19.339.885,43 динара се односи на наплату потраживања стечајног дужника у извештајном
периоду по основу испостављених фактура за ускладиштење и дуговања дужника.
        6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду је oствaрeн прилив у изнoсу oд 4.056.947,99
динaрa нa имe прoдaje нeпoкрeтнe и пoкрeтнe имoвинe стeчajнoг дужникa на одржавном јавном прикупљању понуда дана 28.01.2019.
године и то:
било је умањења имовине због продаје с обзиром да су продате 5 имовинске целине продајом имовине стечајног дужника на
одржавном јавном прикупљању понуда дана 28.01.2019. године и то:
            - имовинска целина бр. 4 - Локал у ул.Радоја Дакића бр. 47А површине 47 м2 чија је процењена вредност у ЕФИ износила
3.060.000,00 динара  а исти је у поступку продаје јавним прикупљањем понуда продат за 2.050.500,00 динара што је 67,01 % од
ликвидационе у почетном ЕФИ или 55,56% од процењене вредности за потребе продаје која је износила 3.690.822,00 динара,
            - имовинска целина бр. 5 - Локал у ул.Радоја Дакића бр. 49 површине 33 м2 чија је процењена вредност у ЕФИ износила
2.050.000,00 динара  а исти је у поступку продаје јавним прикупљањем понуда продат за 1.350.000,00 динара што је 65,85 % од
ликвидационе у почетном ЕФИ или 51,14% од процењене вредности за потребе продаје која је износила 2.639.625,00 динара,
            - имовинска целина бр. 10 - путничко возило марке: Škoda, тип: FABIA CLASSIC 1.2, број шасије: TMBPY16Y074178441, број мотора:
BME301236, снага мотора: 47 kW, радна запремина мотора: 1198 ccm, погонско гориво: бензин-гас, 2007. годиште, чија је процењена
вредност у ЕФИ износила 220.000,00 динара  а исти је у поступку продаје јавним прикупљањем понуда продат за 112.000,00 динара што
је 50,91 % од ликвидационе у почетном ЕФИ или 50,91 % од процењене вредности за потребе продаје која је износила 220.000,00
динара,
            - имовинска целина бр. 11 - путничко возило марке: Škoda, тип: FABIA CLASSIC 1.2, број шасије: TMBPY16YХ74179466, број мотора:
BME301720, снага мотора: 47 kW, радна запремина мотора: 1198 ccm, погонско гориво: бензин-гас, 2007. годиште, чија је процењена
вредност у ЕФИ износила 200.000,00 динара  а исти је у поступку продаје јавним прикупљањем понуда продат за 100.003,99 динара што
је 50,002 % од ликвидационе у почетном ЕФИ или 50,002 % од процењене вредности за потребе продаје која је износила 200.000,00
динара,
            - имовинска целина бр. 12 - путничко возило марке: WOLKSWAGEN, тип: SHARAN 2.0 TDI, број шасије: WVWZZZTMZ7V017739, број
мотора: BRT022867, снага мотора: 103 kW, радна запремина мотора: 1968 ccm, погонско гориво: euro dizel, 2007. годиште, чија је
процењена вредност у ЕФИ износила 400.000,00 динара  а исти је у поступку продаје јавним прикупљањем понуда продат за 444.444,00
динара што је 111,11 % од ликвидационе у почетном ЕФИ или 111,11 % % од процењене вредности за потребе продаје која је износила
400.000,00 динара.

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

        6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Смањење вредности имовине у износу од 1.873.052,01 динара се односи
на умањење вредности имовине због продаје с обзиром да су продате 5 имовинске целине продајом имовине стечајног дужника на
одржавном јавном прикупљању понуда дана 28.01.2019. године чија је процењена вредност у ЕФИ износила 5.930.000,00 динара  а
наведена имовина је у поступку продаје јавним прикупљањем понуда од дана 28.01.2019. године продата за укупно 4.056.947,99
динара што је 68,41 % од ликвидационе у почетном ЕФИ или 56,74 % % од процењене вредности за потребе продаје која је износила
7.150.507,00 динара (појединачни износи за сваку од имовинских целина су дати у горе наведеном тексту приликом објашњења
прилива по основу продаје).
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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

1.432.176,40

Списак готовинских прилива и одлива

4.056.947,99

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

11.537.083,89

Списак готовинских прилива

2.624.771,60

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.

19.339.885,43

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

4.284.379,20

0,00

 2.

959.911,66

-0,01

959.911,65

2а

1.432.176,4032.769.260,47

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

7.480.135,90

0,00

6.520.224,24

0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

        2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Прилив у износу од 4.284.379,20 динара се односи на уплату депозита од
стране заинтересованих купаца за потребе учешће на јавном прикупљању понуда заказаном за 28.01.2019. године.
        4. Наплата потраживања - Прилив у износу од 19.339.885,43 динара се односи на наплату потраживања стечајног дужника у
извештајном периоду по основу испостављених фактура за ускладиштење и на име дуговања дужника из периода пре отварања стечаја.
        8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Прилив у износу од 2.624.771,60 динара се односи на исплату преостале
купопродајне цене од стране купаца за имовину која је била предмет купопродаје (5 имовинских целина) приликом продаје имовине
стечајног дужника путем јавног прикупљања понуда дана 28.01.2019. године. Укупно остварена цена приликом продаје имовине
стечајног дужника (5 имовинских целина) је износила 4.056.947,99 динара док је остатак износа од 2.624.771,60 динара до 4.056.947,99
динара који је износио 1.432.176,40 динара евидентиран кроз уплате депозита који су задржани као део купопродајне цене од
проглашених купаца.
      11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Прилив у износу од 6.520.224,24 динара се односи на наплату потраживања од
дужника стечајног дужника на име фактурисаних услуга за складиштење у погону у Варварину, на прилив од продајне документације и
повраћај уплаћеног депозита од стране ЈП ЕПС Београд на име редовног снабдевања електричном енергијом у 2018. години. У
извештајном периоду су фактурисана потраживања сттечајног дужника у износу од 7.480.135,90 динара које су за 959.911,66 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

207.659,00 20.500,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 27.652,16200.506,84

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 200.506,84207.659,00 0,00 20.500,00 27.652,16

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

0,00 1.220,001. Канцеларијски материјал 0,00 1.220,000,00

6.945.007,26 1.648.100,392. Електрична енергија 0,00 932.478,397.660.629,26

1.145.291,99 393.457,113. Комуналне услуге 0,00 922.020,81616.728,29

0,00 29.999,654. Гориво и мазиво 0,00 29.999,650,00

7.841,00 7.958,205. Пошта и телефон 0,00 11.950,203.849,00

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

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

0,00 13.498,498. Платни промет 0,00 0,0013.498,49

390.276,60 0,009. Премија осигурања 0,00 273.193,62117.082,98

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

374.940,00 508.620,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 0,00 508.620,00374.940,00

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

0,00 6.292,5013. Дневнице и путни трошкови 0,00 6.292,500,00

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

612.991,46 597.112,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 580.772,00629.331,46

80.000,00 30.000,0016. Књиговодствене услуге 0,00 30.000,0080.000,00

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 8.010,0019. Административне таксе 0,00 6.810,001.200,00

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

401.531,38 301.214,2221. Камате и други финансијски расходи 0,00 391.776,04310.969,56

182.520,00 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 0,00182.520,00

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

3.084,00 3.845,0724. Остали трошкови стечајне масе 0,00 6.929,070,00

1.500.000,00 360.000,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 1.480.000,00380.000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

2.852.202,80

Укупно 13.222.951,8411.659.039,47 0,00 4.097.220,63 5.385.511,06

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.
        Стечајни управник је стечајном судији дана 19.02.2019. године поднео захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих
трошкова у месецу јануару 2019. године у укупном износу од 2.038.402,02 динара и дана 21.03.2019. године захтев за давање
сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару 2019. године у укупном износу од 1.138.961,58  динара. До дана

Коментар
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израде извештаја није добијена сагласност на исте од стране стечајног судије, па је самим тим укупно одобрење трошкова за
извештајни период у износу од 0,00 динара.
        У наредном периоду ће бити поднет захтев стечајном судији за исплату стварно насталих трошкова из месеца фебруара кроз допуну
трошковника у износу од 312.558,87 динара, као и захтев за исплату стварно насталих трошкова у месецу марту 2019. године у износу од
632.798,48 динара по основу примљених рачуна (за електричну енергију још нису добијени рачуни за месеце јануар и фебруар 2019.
године који ће да се траже кроз трошковнике за фебруар и март накнадно).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        5. Накнада трошкова стечајног управника односи се на трошкове телефона и интернет услуга. У извештајном периоду су обухваћени
стварно настали трошкови за месец јануар 2019. године у износу од 20.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе

        1. Канцеларијски материјал - Износ од 1.220,00 динара се односи на трошкове канцеларијског материјала набављеног у
извештајном периоду.
        2. Електрична енергија - Износ од 1.648.100,39 динара се односи на трошкове електричне енергије по испостављеном рачуну за
месец децембар 2018. године у износу од 1.646.592,27 динара и испостављеном рачуну за месец фебруар 2019. године за пословни
простор у Мерошини, ул. Козарачка бр. 30 у износу од 1.508,12 динара. Рачуни за месеце јануар и фебруар нису још примљени.
        3. Комуналне услуге - Износ од 393.457,11 динара се односи на испостављене рачуне од стране ЈП Градска топлана Ниш за месеце
децембар 2018. године и јануар, фебруар и март 2019. године, ЈКП Варварин за месеце јануар и фебруар 2019. године, ЈКСП
Александровац за месеце јануар, фебруар и март 2019. године и ЈП Обједињена наплата Ниш за месец децембар 2018. године и за
месец јануар 2019. године.
        4. Гориво и мазиво - Износ од 29.999,65 динара се односи на трошкове горива стечајног управника насталих у извештајном периоду
за потребе обиласка имовине стечајног дужника у Плешу и Варварину и за остале послове и то у месецу фебруару 2019. године у износу
од 13.999,65 динара и у месецу марту 2019. године у износу од 16.000,00 динара.
        5. Пошта и телефон - Износ од 7.958,20 динара се односи на трошкове слања поште у извештајном периоду у укупном износу од
1.932,00 динара и на име трошкова мобилног телефона и интернета стечајног управника у укупном износу од 6.026,20 динара (за месец
фебруар и март по 3.013,20 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 508.620,00 динара се односи на трошкове обезбеђења имовине стечајног
дужника по испостављеним рачунима од стране SECURITAS SERVICES DOO за месеце децембар 2018. године, јануар, фебруар и март
2019. године за обезбеђење објекта хладњаче у Варварину где стечајни дужник дели трошкове 50% са Варварин воће.У Нишу стечајни
дужник плаћа техничко обезбеђење на локацији Козарачка и то по испостављеним рачунима од стране Nifon Security d.o.o. који су
доставили само рачун за месец децембар 2019. године.
      13. Дневнице и путни трошкови - Износ од 6.292,50 динара се односи на 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 и трошкове дневница
стечајног управника из месеца марта 2019. године у износу од 5.872,50 динара за потребе обиласка имовине стечајног дужника у
Плешу, Варварину и Нишу у току месеца марта 2019. године.
      15. Бруто зараде по уговору о делу - Износ од 597.112,00 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 186.312,00 динара у
периоду од 01.12.2018. године до 31.12.2018. године,
            - накнаду за три члана комисије ангажованим за потребе спровођења продаје имовине стечајног дужника методом јавног
прикупљања понуда дана 28.01.2019. године у укупном износу од 30.000,00 динара (10.000,00 динара у бруто износу по члану
комисије),
            - 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,
            - 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.
      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 01.01. до 31.03.2019.
године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са истим за месечни бруто износ од 10.000,00 динара.
      19. Административне таксе - Износ од 8.010,00 динара се односи на:
            - републичка административна такса 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,
            - накнада 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,
            - накнада 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,
            - накнада АПР-у за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину у износу од 1.200,00 динара.
            - доплата 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,
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            - накнада 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.
      20. ПДВ - Износ од 187.893,00 динара се односи на:
            - обрачунати ПДВ за период од 01.02. до 28.02.2019. године у износу од 97.788,00 динара,
            - обрачунати ПДВ за период од 01.03. до 31.03.2019. године у износу од 90.105,00 динара,
      21. Камате и други финансијски расходи - Износ од 301.214,22 динара се односи на камате на име неблаговремено плаћених рачуна
за електричну енергију за 2018. годину.
      24. Остали трошкови стечајне масе - Износ од 3.845,07 динара се односи на:
            - накнада за одводњавање за период од 01.04.2018. године до 31.12.2018. године за подручје Општине Мерошина у укупном
износу од 3.845,07 динара према Решењу бр. 20/5/1089 од 31.12.2018. године.
      25. Тарифа АЛСУ - Износ од 360.000,00 динара се односи на:
            - накнаде 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,
            - 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.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        5. Накнада трошкова стечајног управника - Одлив у износу од 200.506,84 динара се односи на исплаћене трошкове стечајном
управнику на име накнаде за период април-децембар 2018. године.

Обавезе стечајне масе

        2. Електрична енергија - Одлив у износу од 7.660.629,26 динара се односи на плаћене рачуне за утрошену електричну енергију за
период септембар-децембар 2018. године.
        3. Комуналне услуге - Одлив у износу од 616.728,29 динара се односи на:
            - исплаћене трошкове комуналних услуга према ЈКСП "Александровац"за период август-новембар 2018. године у укупном износу
од 22.808,05 динара,
            - исплаћене трошкове комуналних услуга према ЈКП "Варварин"за период септембар-новембар 2018. године у укупном износу од
539.639,27 динара,
            - исплаћене трошкове комуналних услуга према ЈКП Обједињена наплата Ниш за период децембар 2017. године-новембар 2018.
године у укупном износу од 17.733,00 динара,
            - исплаћене трошкове комуналних услуга према ЈКП Градска топлана Ниш за период јануар-новембар 2018. године у укупном
износу од 36.547,97 динара.
         5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 3.849,00 динара се односи на:
            - исплаћене трошкове стечајном управнику у износу од 3.849,00 динара на име слања поште у периоду септембар 2017. године до
децембар 2018. године.
         8. Платни промет - Одлив у износу од 13.498,49 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 117.082,98 динара се односи на:
            - исплату премије осигурања осигуравајућој кући UNIQA OSIGURANJE и то 3, 4 и 5 рате у укупном износу од 117.082,98 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 374.940,00 динара се односи на:
            - исплаћену накнаду SECURITAS SERVICES DOO на име обезбеђења имовине стечајног дужника у Варварину за период септембар-
новембар 2018. године у укупном износу од 364.320,00 динара,
            - исплаћену накнаду Nifon Security d.o.o. на име техничког обезбеђење имовине стечајног дужника на локацији Козарачка бр. 30,
Мерошина за период септембар-новембар 2018. године у укупном износу од 10.620,00 динара.
      15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 629.331,46 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 165.239,00
динара у периоду од 01.09.2018. године до 30.09.2018. 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 187.774,00
динара у периоду од 01.10.2018. године до 31.10.2018. године,
            - исплаћену накнаду по уговору о делу ангажованом лицу Саши Јаначковићу за период јун-новембар 2016. године у укупном
износу од 60.000,00 динара (6 месеци по 10.000,00 динара у бруто износу),
            - 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 186.318,46,00
динара у периоду од 01.11.2018. године до 30.11.2018. године,
            - исплаћену накнаду за три члана комисије ангажованим за потребе спровођења продаје имовине стечајног дужника методом
јавног прикупљања понуда дана 28.01.2019. године у укупном износу од 30.000,00 динара (10.000,00 динара у бруто износу по члану
комисије).
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Неизмирене
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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

      16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 80.000,00 динара се односи на исплаћене накнаде Радњи за пружање
књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња Трнава за извршене књиговодствене услуге за период од 01.05. до
31.12.2018. године (8 месеци по 10.000,00 динара).
      19. Административне таксе - Одлив у износу од 1.200,00 динара се односи на:
            - плаћену накнаду АПР-у за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину у износу од 1.200,00 динара.
      21. Камате и други финансијски расходи - Одлив у износу од 310.969,56 динара се односи на исплаћену камату ЈП ЕПС Београд на
име неблаговремено плаћених рачуна за електричну енергију за 2018. годину.
      22. Трошкови оглашавања - Одлив у износу од 182.520,00 динара се односи на плаћене трошкове оглашавања продаје имовине
стечајног дужника у дневним листовима "Политика" (86.400,00 динара) и "Данас" (96.120,00 динара) оглашених у месецу децембру
2018. године односно 28.12.2018. године за потребе продаје јавним прикупљањем понуда заказане за 28.01.2019. године.
      25. Тарифа АЛСУ - Одлив у износу од 380.000,00 динара се односи на:
            - плаћену накнаду у износу од 300.000,00 динара према обрачуну АЛСУ број VIII-32-4/13/681/2018 од 07.09.2018.године на износ
од 300.000 дин. по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2.квартал
2018.године по основу оствареног прилива од 10.922.767,68 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања
у закуп имовине стечајног дужника,
            - плаћену накнаду у износу од 80.000,00 динара према обрачуну АЛСУ број VIII-32-4/13/855/2018 од 17.12.2018.године на износ
од 80.000 дин. по тарифном броју 6 о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника за 3.квартал
2018.године по основу оствареног прилива од 7.245.898,00 дин, по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања
у закуп имовине стечајног дужника.

        - Повраћај депозита - Одлив у износу од 2.852.202,80 динара се односи на повраћај уплаћеног депозита учесницима који нису
проглашени купцима приликом продаје имовине стечајног дужника путем јавног прикупљања понуда одржаног дана 28.01.2019.
године, а након одржаног надметања и уплаћених купопродајних цена од стране проглашених купаца за имовинске целине које су биле
предмет продаје.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

0,00

0,00

2.

0,00

0,00

0,00

4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

0,00

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

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

Коментар

        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.
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2019.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

2.687.100,93 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2019.

 5.

13.419.609,68

 4.

22.033.091,72

 2. 32.765.600,47

 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 и наменског рачуна бр. 160-524196-52 отвореног код Banca Intesa а.д. Београд.

1. Почетно стање на текућим рачунима (са депозитом) износи 2.687.100,93 динара

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 32.765.600,47 динара (стварни прилив износи 32.769.260,47 динара који је умањен за
износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 3.660,00 динара).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 13.419.609,68 динара (укупан одлив са рачуна износи 13.423.269,68 динара који је
умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 3.660,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 22.033.091,72 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код АИК банка а.д. Београд на дан 31.03.2019. године, износи
22.033.091,72 динара, према изводу бр. 17 од 28.03.2019. године.

НАПОМЕНА: У току извештајног периода, односно дана 25.03.2019. године, је угашен наменски рачун стечајног дужника бр. 160-524196-
52 који је био отворен код Banca Intesa а.д. Београд, а средства која су се налазила на рачуну у износу од 4.208.096,14 динара су истог
дана пренета на рачун стечајног дужника бр. 105-12172-82 отвореног код АИК банка а.д. Београд.

3.849,00

Крајње стање у благајни

189,0001.01.19.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 3.660,00

 4. 0,0031.03.2019.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

1. Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 189,00 динара.

2. Укупан прилив - У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 105-12172-82 у укупном
износу од 3.660,00 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 3.849,00 динара на име
слања поште у периоду септембар 2017. године до децембар 2018. године.

4. Стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 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. 119.118,28

Милен Тоскић3. 119.118,28

Марко Петровић4. 136.976,62

Славко Симоновић5. 119.118,28

Саша Јаначковић6. 60.000,00

Братислав Рајковић ПР стеч.управник7. 10.000,00

ROJAL PR Душанка Ћетковић, ст.управник8. 10.000,00
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C&C-consult.consult.and bank.1. 10.000,00

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"2. 80.000,00

SECURITAS SERVICES DOO3. 364.320,00

Nifon Security d.o.o.4. 10.620,00

1.084.271,46Укупно

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,
- 3 члана комисије за потребе спровођења продаје имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда заказане за
28.01.2019. године у бруто износу од 10.000,00 динара по члану комисије,
- 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 септембар, октобар и новембар 2018. године у укупном износу од
539.331,46 динара,
- исплата лицу (Саша Јаначковић) ангажованом као административни сарадник за период јун-новембар 2016. године у укупном износу
од 60.000,00 динара (6 месеци по 10.000,00 динара у бруто износу),
- исплата чланова комисије за продају имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда одржане дана 28.01.2019.
године у укупном бруто износу од 30.000,00 динара (3 члана по 10.000,00 динара),
- исплата ангажованој књиговодственој агенцији Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Пр Доња
Трнава за период мај-децембар 2018. године у укупном бруто износу од 80.000,00 динара (8 месеци по 10.000,00 динара),
- исплата ангажованим агенцијама за професионално обезбеђење имовине стечајног дужника за период септембар-новембар 2018.
године у укупном износу од 374.940,00 динара и то: SECURITAS SERVICES DOO за обезбеђење имовине у Варварину у износу од
364.320,00 динара и за Nifon Security d.o.o. за обезбеђење имовине у Мерошини, ул. Козарачка бр. 30 путем видео надзора у укупном
износу од 10.620,00 динара.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

9.704.550,57

600.533.750,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

942.271.392,29

Лиценце и патенти

310.000.000,00

22.033.091,72

 8.

31.03.2019.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 22.033.091,72 динара сачињавају:
            - на текућем рачуну број 105-12172-82 налази се износ од 22.033.091,72 динара (Извод бр. 17 од 28.03.2019. године - АИК банка
а.д. Београд).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2019. године износи 942.271.392,29 динара.
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СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
* дневни изводи за извештајни период
* евиденција извода по врстама прилива и одлива
* спецификација излазних и улазних фактура
* извештај повереника о оствареним активностима
* извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

15.01.2019.  Решење суда о сагласности за исплату рошкова за октобар 2018
Суд донео Решење о сагласности на основу оправданих трошкова за исплату трошкова за октобар 2018 сем трошкова одржавања
рачунарске мреже.

15.01.2019.  Решење о сагласности  трошкова за исплату трошкова за новембар  2018
Суд донео Решење о сагласности на основу оправданих трошкова за исплату трошкова за новембар  2018 сем трошкова одржавања
рачунарске мреже.

09.01.2019.  Захтев сечајног управника за одобрење лица за вођење продаје
Стечајни управник доставио суду Захтев за одобрење ангажовање лица за вођење продаје  дана 28.01.2019.

15.01.2019.   Захтев за исплату трошкова за децембар 2018. године
Стечајни управник са свим рачунима који оправдавају стварно настале трошкове поднео суду Захтев за исплату рошкова за децембар
2018. године

25.01.2019.  Закључак суда за изјашњење по захтеву АИК банке
Стечајни судија налогом наложио стечајном управнику да се изјасни на околности постојања разрешења стечајног управника на основу
захтева разлучног повериоца АИК банка .Управник решење преузео 25.01.2019

29.01.2019.  Решење суда о одобрењу стварно насталих трошкова за месец децембар 2018. године
На основу захтева стечајног управника и доказа о стварно насталим трошковима донето Решење суда о одобрењу стварно насталих
трошкова за месец децембар 2018. године, сем за трошкове одржавањ рачунарске мреже.

17.01.2019.  Издавање рачуна за продајну документацију и разгледање купаца имовине која се продаје
Издавање рачуна за продајну документацију и разгледање купаца имовине која се продаје

18.01.2019.  Решење о одобрењу комисије за спровођење продаје
На основу захтева стечајног управника уд донео Решење о одобрењу комисије за спровођење продаје

21.01.2019.  Издавање рачуна за продајну документацију
Издавање рачуна за продајну документацију -10 рачуна

23.01.2019.  Разгледање имовине која се продаје

24.01.2019.  Закључак-налог суда за изјашњење на приговор АИК
Закључак-налог суда за изјашњење на приговор АИК

25.01.2019.  Разгледање имовине која се продаје
Разгледање имовине која се продаје

26.01.2019.  Разгледање имовине која се продаје
Разгледање имовине која се продаје
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28.01.2019.  Понуде потенцијалних купаца за куповину имовине стечајног дужника
На основу објављеног огласа о продаји на дан продаје у законски одређеним терминима понуђачи су доставили понуде које су уредно
заведене.Целокупна документација о току продаје се налази у посебном регистратору

28.01.2019.  Сачињени Записници са отварања јавног прикупљања понуда
Како је одржана продаја имовинских целина. по окончању сваке продајне целине счињен је записник ,који су потписаи чланови
комисије за продају,присутни понуђачи и стечајни управник.КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПОСТУПКУ ПРОДАЈЕ ЈЕ У ПОСЕБНОМ
РЕГИСТРАТОРУ

30.01.2019.  Сачињени и потписани уговори и издати рачуни купцима
Н основу одлуке комисије за продају потписани су уговори са потенцијалним купцима који су испунили услове за куповину имовинских
целина и о томе Сачињени и потписани уговори и издати рачуни купцима

30.01.2019.  Обавештење о исходу продаје
Стечајни управник је достаио обавештење ОП, стечајном судији,АЛСУ ,разлучним повериоцима о исходу продаје са записницима о
одржаној продаји

30.01.2019.  ЕПС доставио Понуду за потпуно снабдевање ел.енергијом
На основу захтева стечајног управника ЕПС ДОСТАВИО ПОНУДУ ЗА ИСПОРУКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ јер
резервно снабдевање траје 60 дана и услови испоруке и цена су далеко неповољнији.За сваку календарску годину се тражи понуда и на
основу ње потписује Уговор.

31.01.2019.  Понуда за имовину Инст. за екон.истраживања
На основу огласа кји је објављен на интрнет страни Алсу за достављање понуда за процену имовинских целина у Варварину и Нишу,
Козарачка  достављена је понуд Института

31.01.2019.  Понуда Драгана Костића
На основу огласа кји је објављен на интрнет страни Алсу за достављање понуда за процену имовинских целина у Варварину и Нишу,
Козарачка  достављена је понуда Драгана Костића

31.01.2019.  Понуда за уделе Бојан Бранковић
На основу огласа који је објављен на интрнет страни Алсу за достављање понуда за процену удела у Варварин Воћу    достављена је
понуда Бојана Бранковића

01.02.2019.  Понуда за уделе Инст. за екон.истраживања
На основу огласа кји је објављен на интрнет страни Алсу за достављање понуда за процену имовинских целина у Варварину и Нишу,
Козарачка  достављена је понуда Института

04.02.2019.  Достава извештаја за четврти квартал 2018

05.02.2019.  Захтев одбору повериоца за проценитеље
На основу поднетих понуда, ау складу са избором понуђача стечајни управник доставио ОП понуде и захтев за избор проценитеља
имовинске целине и удела

07.02.2019.  Обавештење о извршеној продаји
Како су потенцијални купци по огласу о куповини имовинских целина 4,5,10,11,12 извршили обавзе по Уговору о купородаји
стечајниправник је са пратећом документацијом достави стечајном судији,Оп, разлучном повериоцу и АЛСУ обавештење о извршеној
продаји

07.02.2019.  Захтев за доношење Решења о продаји цел 4.
На основу испуњења Уговр о купородаји стечајни управник поднео захтев суду за доношење решења о продаји имовинске целине 4
локал у ул.Радоја Дакића 47 а, са документацијом која доказује исто(РГЗ ;извод,Уговор)

07.02.2019.  Захтев за доношење Решења о продаји цел 5.
На основу испуњења Уговр о купородаји стечајни управник поднео захтев суду за доношење решења о продаји имовинске целине 5
локал у ул.Радоја Дакића 49, са документацијом која доказује исто(РГЗ ;извод,Уговор)

11.02.2019.  Решење-Разрешење ст.упр.Г.Цветковића
На основу захтева разлучног повериоца без мишљења одбора повериоца стечајни судија донео рРешење о разрешењу стечајног
управника и именовао другог коме је наложено да без одлагања преузме имовину стечајног дужника.

18.02.2019.  Достава суду Плана за Јануар и фебруар 2019
Стечајни управник доставио суду Предлог Плана трошкова за јануар и фебруар 2018. године

19.02.2019.  Захтев за исплату трошкова за јануар 2019
Стечајни управник поднео суду Захтев за исплату трошкова за јануар 2019 са свим потребним документима који доказују исте

29.01.2019.  Решење о одобрењу стварно насталих трошкова за децембар 2018
На основу захтева стечајног управника и приложених рачуна о стварно насталим трошковима за месец децембар 2018. године судија
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донео решење о сагласности на трошкове

30.01.2019.  Изјашњење судији на захтев АИК за разрешење.
По налогу из Закључка стечајни управник дао изјашњење судији са доказима којиоповргавају азрешење.

21.01.2019.  Оглас на интернет страни АЛСУ
Стечајни управник објавио огласе на интернет страни АЛСУ за прикупљљње понуда за процену имовине у Варварину, Козарачкој у Нишу
и Удела у Варварин воћу

28.01.2019.  Извршена продаја имовинских целина стечајног дужника
Дана 28.01.2019.године извршена је продаја имовинских целина бр. 4 и бр.5 а које се односе на локале у Нишу и имовиснких целина
бр.10, бр.11 и бр.12 а односе се на путничка возила

14.02.2019.  Решење ПС Ниш 6.Ст.79/15 од 07.02.2019.године о разрешењу и именовању стечајног управника
Дана 14.02.2019.године новоименовани стечајни управник Жаклина Петровић примила је Решење ПС Ниш 6.Ст.79/15 од
07.02.2019.године којим се разрешава стечајни управник Горан Цветковић из Ниша дужности стечајног управника а за новог стечајног
управника се именује Жаклина Петровић из Пирота

05.03.2019.  Примопредаја дужности, имовине и документације
Дана 19.02.2019.године започета је примопредаја између разрешеног стечајног управника и новоименованог стечајног управника, која
је вршена сукцесивно из разлога дислокације имовине стечајног дужника ван Ниша, а иста је окончана дана 05.03.2019.године
Том приликом сачињени су Записници о примопредаји од 19.02.2019.године, затим од 04.03.2019.године и од 05.03.2019.године

12.03.2019.  Примопредаја продатих локала у Нишу
Дана 12.03.2019.године стечајни управник је предао локале у Нишу који су продати као имовиснке целине 4 и 5 њиховима купцима, и
том приликом сачињени у Записници о примопредаји

12.03.2019.  Промена заступника у АПР-у
Дана 12.03.2019.године донето је Решење од АПР-а БД 24148/2019 којим се усваја регистрациона пријава те се мења законски
заступник односно брише се претходни а уписује нови стечајни управник као новог законског заступника стечајног дужника

20.03.2019.  Захтев за исплату стварно насталих трошкова у фебруару 2019.год
Дана 20.03.2019.године стечајни управник је упутио захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за месец фебруар 2019.године у
укупном износу од 1.133.961,58 дин.

25.03.2019.  Захтев за гашење текућег рачуна у Банци интези
Стечајни управник је дана 20.03.2019.године упутио захтев за гашење рачуна код Банке Интезе, у складу са чланом 79.став.3.Закона о
стечају и у складу са Националним стандардом бр.1 о управљању банковним рачунима и новчаним средствима стечајног дужника.
Банка Интеза је извршила гашење рачуна и извршила пренос средстава на рачун стечајног дужника код АИК банке дана
25.03.2019.године

27.03.2019.  Закључак ПС Ниш од 20.03.2019.године
Дана 27.03.2019.године стечајни управник је примио Закључак ПС Ниш донет 20.03.2019.године којим се налаже стечајном управнику
да организује, огласи и спроведе нови поступак прикупљања понуда за процену вредности имовине и то хладњаче у Варварину,
пословног простора у Нишу и удела стечајног дужника у Варварин воћу ДОО
Стечајни управник је без одлагања приступио наложеним активностима
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Прилози

22.04.2019.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:01.01.2019. 31.03.2019.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

VIP VIRTIKOM doo
2.050.500,00

20-4706-14352-
607000-34739

31.01.2019.

Страшимировић Стојан
1.350.000,00

20-4706-14352-
606999-34743

31.01.2019.

Пешић Горица
112.000,00

20-4706-14352-
607005-34744

04.02.2019.

Рајковић Далибор
100.003,99

20-4706-14352-
607006-34745

28.01.2019.

Глушац Марко
444.444,00

20-4706-14352-
607007-34750

30.01.2019.

Укупно: 4.056.947,99

Потраживања (у извештајном периоду)

Страшимировић Стојан 12.000,0005/2019 14.01.2019.

VIP VIRTIKOM doo 12.000,0002/2019 17.01.2019.

VIP VIRTIKOM doo 12.000,0003/2019 17.01.2019.

Пешић Горица 12.000,0004/2019 17.01.2019.

Живић Горан 12.000,005/2019 21.01.2019.

Рајковић Далибор 12.000,0006/2019 21.01.2019.

Рајковић Далибор 12.000,0007/2019 21.01.2019.

Глушац Марко 12.000,0008/2019 21.01.2019.

Глушац Марко 12.000,0009/2019 21.01.2019.

Глушац Марко 12.000,0010/2019 21.01.2019.

Анђелковић Небојша 12.000,0011/2019 21.01.2019.

Анђелковић Небојша 12.000,0012/2019 21.01.2019.

Анђелковић Небојша 12.000,0013/2019 21.01.2019.

ЈП ЕПС Београд 3.860.129,362018 16.01.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 1.613.461,6818/2019 31.01.2019.

"МВ КООПЕРАТИВА" д.о.о. Прокупље 26.187,1619/2019 31.01.2019.

МИНАКПРОМ доо 233.280,0013/2017. 19.02.2019.

"МВ КООПЕРАТИВА" д.о.о. Прокупље 20.947,6420/2019 28.02.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 890.633,2021/2019 28.02.2019.

"МВ КООПЕРАТИВА" д.о.о. Прокупље 20.911,8422/2019 31.03.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 658.585,0223/2019 31.03.2019.

Укупно: 7.480.135,90

Укупни приходи: 11.537.083,89
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2019.за период од: 31.03.2019.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

ЛИСТЕР ПЛУС 20.500,0001-01/2019 31.01.2019.

Укупно: 20.500,00

20.500,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

СТР "ГАЛЕБ" Петровић Марија Пр Пирот 1.220,00БИ 134698 29.03.2019.

Укупно: 1.220,00

Електрична енергија

ЈП ЕПС Београд
1.646.592,27

97-4013304039-
1812

17.01.2019.

ЈП ЕПС Београд
1.508,12

29-4115443149-
1902

19.03.2019.

Укупно: 1.648.100,39

Комуналне услуге

ЈКП Градска топлана 246,35103048001/1218 17.01.2019.

ЈКП Градска топлана 252,50103048002/1218 17.01.2019.

ЈКП Градска топлана 288,94103048003/1218 17.01.2019.

ЈКП Градска топлана 172,85103048004/1218 17.01.2019.

ЈКП Градска топлана 224,67103048005/1218 17.01.2019.

ЈКП Градска топлана 549,23103048006/1218 17.01.2019.

ЈКП Градска топлана 358,22103048008/1218 17.01.2019.

ЈКП Градска топлана 356,15103048009/1218 17.01.2019.

ЈКП Градска топлана 256,20103048010/1218 17.01.2019.

ЈКСП "Александровац" Александровац 5.100,00129-12/2018 16.01.2019.

ЈКП Обједињена наплата 1.373,0023-120031541218 16.01.2019.

ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН 179.502,0929/19 01.02.2019.

ЈКСП "Александровац" Александровац 5.100,00129-01/2019 14.02.2019.

ЈКП Градска топлана 246,35103048001/0119 12.02.2019.

ЈКП Градска топлана 252,50103048002/0119 12.02.2019.

ЈКП Градска топлана 288,94103048003/0119 12.02.2019.

ЈКП Градска топлана 172,85103048004/0119 12.02.2019.

ЈКП Градска топлана 224,67103048005/0119 12.02.2019.

ЈКП Градска топлана 549,23103048006/0119 12.02.2019.

ЈКП Градска топлана 358,22103048008/0119 12.02.2019.

ЈКП Градска топлана 356,15103048009/0119 12.02.2019.

ЈКП Градска топлана 256,20103048010/0119 12.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 176,0070-173006421218 16.01.2019.

ЈКП Обједињена наплата 1.390,0022-120031540119 06.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 180,0069-173006420119 06.02.2019.

ЈКСП "Александровац" Александровац 5.100,002000286 28.02.2019.

ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН 179.615,5848/19 01.03.2019.

ЈКП Градска топлана 246,35103048001/0219 28.02.2019.

ЈКП Градска топлана 252,50103048002/0219 28.02.2019.

ЈКП Градска топлана 288,94103048003/0219 28.02.2019.

ЈКП Градска топлана 172,85103048004/0219 28.02.2019.

ЈКП Градска топлана 224,67103048005/0219 28.02.2019.

ЈКП Градска топлана 549,23103048006/0219 28.02.2019.

ЈКП Градска топлана 358,22103048008/0219 28.02.2019.

ЈКП Градска топлана 356,15103048009/0219 28.02.2019.

ЈКП Градска топлана 256,20103048010/0219 28.02.2019.

ЈКСП "Александровац" Александровац 5.100,002000451 31.03.2019.
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Комуналне услуге

ЈКП Градска топлана 246,35103048001/0319 31.03.2019.

ЈКП Градска топлана 252,50103048002/0319 31.03.2019.

ЈКП Градска топлана 288,94103048003/0319 31.03.2019.

ЈКП Градска топлана 172,85103048004/0319 31.03.2019.

ЈКП Градска топлана 224,67103048005/0319 31.03.2019.

ЈКП Градска топлана 549,23103048006/0319 31.03.2019.

ЈКП Градска топлана 358,22103048008/0319 31.03.2019.

ЈКП Градска топлана 356,15103048009/0319 31.03.2019.

ЈКП Градска топлана 256,20103048010/0319 31.03.2019.

Укупно: 393.457,11

Гориво и мазиво

ЛИСТЕР ПЛУС 2.999,15254099 01.02.2019.

ЛИСТЕР ПЛУС 3.999,88261379 09.02.2019.

ЛИСТЕР ПЛУС 1.000,40S20328260 12.02.2019.

ЛИСТЕР ПЛУС 3.000,22268923 19.02.2019.

"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд 2.000,00БИ 890212 19.02.2019.

НИС а.д. Нови Сад 1.000,00БИ 360408 19.02.2019.

"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд 4.000,00БИ 9685 04.03.2019.

"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд 2.000,00БИ 10471 05.03.2019.

"ОМВ СРБИЈА" д.о.о. Београд 2.000,00БИ 262418 05.03.2019.

"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд 8.000,00БИ 13795 09.03.2019.

Укупно: 29.999,65

Пошта и телефон

ЈП Пошта Србије 311,0001/2019 15.01.2019.

ЈП Пошта Србије 345,002/2019 01.02.2019.

ЈП Пошта Србије 92,00RE381330643RS 14.02.2019.

ЈП Пошта Србије 81,00RE393682979RS 21.02.2019.

ЈП Пошта Србије 81,00RE381331140RS 27.02.2019.

ЈП Пошта Србије 79,00RE416346059RS 05.03.2019.

ЈП Пошта Србије 114,00RE416347425RS 07.03.2019.

ЈП Пошта Србије 79,00RE416347451RS 07.03.2019.

ЈП Пошта Србије 104,00RE397303481RS 13.03.2019.

ЈП Пошта Србије 92,00RE397304558RS 20.03.2019.

ЈП Пошта Србије 127,00RE397304561RS 20.03.2019.

ЈП Пошта Србије 92,00RE397304822RS 21.03.2019.

ЈП Пошта Србије 92,00RE397304836RS 21.03.2019.

ЈП Пошта Србије 81,00RE397304907RS 22.03.2019.

ЈП Пошта Србије 81,00RE397305403RS 26.03.2019.

ЈП Пошта Србије 81,00RE397305641RS 28.03.2019.

Telekom Srbija a.d. Beograd
3.013,10

29-209-010-
1113446

28.02.2019.

Telekom Srbija a.d. Beograd
3.013,10

84-210-010-
1293055

31.03.2019.

Укупно: 7.958,20

Платни промет

AIK BANKA 803,2616-01/2019 16.01.2019.

AIK BANKA 4.492,7522-01/2019 22.01.2019.

AIK BANKA 777,2923-01/2019 23.01.2019.

AIK BANKA 482,5231-01/2019 31.01.2019.

Banca Intesa ad Beograd 2.470,9331-1/2019 31.01.2019.

AIK BANKA 600,0012-02/2019 12.02.2019.

AIK BANKA 1.160,8114-02/2019 14.02.2019.

Banca Intesa A.D.- Beograd

1.785,93

Провизија и
други
финансијски
расходи

11.02.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

30,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

26.02.2019.
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Платни промет

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd

300,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.02.2019.

Banca Intesa A.D.- Beograd

595,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.02.2019.

Укупно: 13.498,49

Трошкови проф. обезбеђења имовине

Nifon Security d.o.o. 3.540,001/12099 21.01.2019.

SECURITAS SERVICES DOO 122.760,005812-F 07.01.2019.

SECURITAS SERVICES DOO 131.688,00378-F 05.02.2019.

SECURITAS SERVICES DOO 118.944,00743-F 28.02.2019.

SECURITAS SERVICES DOO 131.688,001170-F 31.03.2019.

Укупно: 508.620,00

Дневнице и путни трошкови

Петровић Жаклина 2.349,0020-04032019 04.03.2019.

 ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ 210,0012504-418147 05.03.2019.

 ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ 210,0012906-956862 05.03.2019.

Петровић Жаклина 1.174,5020-05032019 05.03.2019.

Петровић Жаклина 2.349,0020-27032019 27.03.2019.

Укупно: 6.292,50

Бруто зараде по уговору о делу

Братислав Рајковић ПР стеч.управник 10.000,00011907702493 28.01.2019.

ROJAL PR Душанка Ћетковић, ст.управник 10.000,0015-01/2019 28.01.2019.

C&C-consult.consult.and bank. 10.000,0002-01/2019 28.01.2019.

Нолић Горан 15.000,001-12/2018 01.01.2019.

Стојковић Златан 41.282,003-12/2018 01.01.2019.

Тоскић Милен 41.282,005-12/2018 01.01.2019.

Петровић Марко 47.472,006-12/2018 01.01.2019.

Симоновић Славко 41.282,007-12/2018 01.01.2019.

Нолић Горан 15.000,001-01/2019 01.02.2019.

Стојковић Златан 45.214,003-01/2019 01.02.2019.

Тоскић Милен 45.214,005-01/2019 01.02.2019.

Петровић Марко 51.993,006-01/2019 01.02.2019.

Симоновић Славко 45.214,007-01/2019 01.02.2019.

Нолић Горан 15.000,001-02/2019 01.03.2019.

Стојковић Златан 39.316,003-02/2019 01.03.2019.

Тоскић Милен 39.316,005-02/2019 01.03.2019.

Петровић Марко 45.211,006-02/2019 01.03.2019.

Симоновић Славко 39.316,007-02/2019 01.03.2019.

Укупно: 597.112,00

Књиговодствене услуге

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

651902002-
00444-000018

31.01.2019.

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

02-2019 28.02.2019.

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

561902002-
00444-000118

31.03.2019.

Укупно: 30.000,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 1.200,0087-41793456 26.02.2019.

РС Министарство финансија-Републичке административне таксе 1.275,0080-006/РАТ 20.02.2019.

Општина бабушница 165,0080-006/ОТ 20.02.2019.

Агенција за привредне регистре 2.845,0045-12211283 20.02.2019.

Агенција за привредне регистре 1.445,0016-12224420 05.03.2019.

Јавни бележник Ђорђе Петровић 1.080,00БИ 30688 07.03.2019.

Укупно: 8.010,00
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ПДВ

Пореска управа-Порез на додату вредност
97.788,00

96-601-
100615838/02201
9

28.02.2019.

Пореска управа-Порез на додату вредност
90.105,00

96-601-
100615838/03201
9

31.03.2019.

Укупно: 187.893,00

Камате и други финансијски расходи

ЈП ЕПС Београд 301.214,22246151173 06.02.2019.

Укупно: 301.214,22

Остали трошкови стечајне масе

ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд
3.845,07

15-068-040-6-
004584/04-
122018

01.03.2019.

Укупно: 3.845,07

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

АЛСУ
60.000,00

5945-
659415/2019

19.02.2019.

Укупно: 60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

АЛСУ 300.000,005945-659416/4-18 22.02.2019.

Укупно: 300.000,00

4.097.220,63Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 4.117.720,63

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-12172-82
Eurobank A.D.- Beograd, 250-3030000365770-36
AIK BANKA AD BEOGRAD, 105-6-11
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-524196-52

01.01.2019. 2.687.289,93Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2019.за период од: 31.03.2019.

Уплаћени депозити

Глушац Марко 738.176,4021.01.2019.

VIP VIRTIKOM doo 738.176,4021.01.2019.

Анђелковић Небојша 738.176,4021.01.2019.

Глушац Марко 527.925,0021.01.2019.

Анђелковић Небојша 527.925,0021.01.2019.

Страшимировић Стојан 530.000,0021.01.2019.

Пешић Горица 44.000,0021.01.2019.

Рајковић Далибор 40.000,0021.01.2019.

VIP VIRTIKOM doo 80.000,0021.01.2019.

Анђелковић Небојша 80.000,0021.01.2019.

Живић Горан 80.000,0021.01.2019.

Рајковић Далибор 80.000,0021.01.2019.

Глушац Марко 80.000,0021.01.2019.

Укупно: 4.284.379,20
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Наплата потраживања

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 2.000.000,0004.01.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 1.457.940,2309.01.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 4.859,0009.01.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 2.037.200,7709.01.2019.

Wunder d.o.o. - u stečaju 19.228,6424.01.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 124.235,6311.02.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 1.903.376,7811.02.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 1.200.000,0012.02.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 2.837.250,6819.02.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 2.977.545,2021.02.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 2.666.151,4225.02.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 2.112.097,0825.02.2019.

Укупно: 19.339.885,43

Имовина

Рајковић Далибор 60.004,0028.01.2019.

Глушац Марко 364.444,0030.01.2019.

VIP VIRTIKOM doo 1.312.323,6031.01.2019.

Страшимировић Стојан 820.000,0031.01.2019.

Пешић Горица 68.000,0004.02.2019.

Укупно: 2.624.771,60

Потраживања (у извештајном периоду)

Страшимировић Стојан 12.000,0014.01.2019.

VIP VIRTIKOM doo 12.000,0018.01.2019.

VIP VIRTIKOM doo 12.000,0018.01.2019.

Пешић Горица 12.000,0021.01.2019.

Живић Горан 12.000,0021.01.2019.

Рајковић Далибор 12.000,0021.01.2019.

Рајковић Далибор 12.000,0021.01.2019.

Глушац Марко 12.000,0021.01.2019.

Глушац Марко 12.000,0021.01.2019.

Анђелковић Небојша 12.000,0021.01.2019.

Анђелковић Небојша 12.000,0021.01.2019.

Анђелковић Небојша 12.000,0021.01.2019.

Глушац Марко 12.000,0021.01.2019.

ЈП ЕПС Београд 3.860.129,3616.01.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 1.613.461,6825.02.2019.

"FRU COM PLUS" д.о.о. Варварин 890.633,2028.03.2019.

Укупно: 6.520.224,24

32.769.260,47Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2019.за период од: 31.03.2019.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

ЛИСТЕР ПЛУС 25.380,0023.01.2019.

ЛИСТЕР ПЛУС 25.700,0023.01.2019.

ЛИСТЕР ПЛУС 25.600,0023.01.2019.

ЛИСТЕР ПЛУС 23.800,0023.01.2019.

ЛИСТЕР ПЛУС 23.900,0023.01.2019.

ЛИСТЕР ПЛУС 19.347,8423.01.2019.

ЛИСТЕР ПЛУС 17.913,0012.02.2019.

ЛИСТЕР ПЛУС 18.968,0012.02.2019.

ЛИСТЕР ПЛУС 19.898,0012.02.2019.

Укупно: 200.506,84
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Обавезе стечајне масе

Електрична енергија

ЈП ЕПС Београд 2.166.211,8622.01.2019.

ЈП ЕПС Београд 1.646.592,2722.01.2019.

ЈП ЕПС Београд 298.665,3322.01.2019.

ЈП ЕПС Београд 1.728.320,4516.01.2019.

ЈП ЕПС Београд 1.820.839,3516.01.2019.

Укупно: 7.660.629,26

Комуналне услуге

ЈКСП "Александровац" Александровац 6.454,5316.01.2019.

ЈКСП "Александровац" Александровац 5.401,0116.01.2019.

ЈКСП "Александровац" Александровац 5.702,0116.01.2019.

ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН 179.841,9916.01.2019.

ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН 179.728,6916.01.2019.

ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН 113,3016.01.2019.

ЈКП "ВАРВАРИН".ВАРВАРИН 179.955,2914.02.2019.

ЈКСП "Александровац" Александровац 5.250,5014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 1.289,0014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 1.304,0014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 1.315,0014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 1.314,0014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 1.290,0014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 1.296,0014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 1.310,0014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 1.318,0014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 1.333,0014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 1.344,0014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 1.351,0014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 1.367,0014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 170,0014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 174,0014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 175,0014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 170,0014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 172,0014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 170,0014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 172,0014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 171,0014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 174,0014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 176,0014.02.2019.

ЈКП Обједињена наплата 178,0014.02.2019.

ЈКП Градска топлана 315,0814.02.2019.

ЈКП Градска топлана 322,9414.02.2019.

ЈКП Градска топлана 369,5614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 221,0614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 287,3514.02.2019.

ЈКП Градска топлана 702,4314.02.2019.

ЈКП Градска топлана 458,1614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 455,5114.02.2019.

ЈКП Градска топлана 327,6614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 315,0814.02.2019.

ЈКП Градска топлана 322,9414.02.2019.

ЈКП Градска топлана 369,5614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 221,0614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 287,3514.02.2019.

ЈКП Градска топлана 702,4314.02.2019.

ЈКП Градска топлана 458,1614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 455,5114.02.2019.

ЈКП Градска топлана 327,6614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 315,0814.02.2019.

ЈКП Градска топлана 322,9414.02.2019.

ЈКП Градска топлана 369,5614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 221,0614.02.2019.
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Комуналне услуге

ЈКП Градска топлана 287,3514.02.2019.

ЈКП Градска топлана 702,4314.02.2019.

ЈКП Градска топлана 458,1614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 455,5114.02.2019.

ЈКП Градска топлана 327,6614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 315,0814.02.2019.

ЈКП Градска топлана 322,9414.02.2019.

ЈКП Градска топлана 369,5614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 221,0614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 287,3514.02.2019.

ЈКП Градска топлана 702,4314.02.2019.

ЈКП Градска топлана 458,1614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 455,5114.02.2019.

ЈКП Градска топлана 327,6614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 315,0814.02.2019.

ЈКП Градска топлана 322,9414.02.2019.

ЈКП Градска топлана 369,5614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 221,0614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 287,3514.02.2019.

ЈКП Градска топлана 702,4314.02.2019.

ЈКП Градска топлана 458,1614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 455,5114.02.2019.

ЈКП Градска топлана 327,6614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 315,0814.02.2019.

ЈКП Градска топлана 322,9414.02.2019.

ЈКП Градска топлана 369,5614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 221,0614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 287,3514.02.2019.

ЈКП Градска топлана 702,4314.02.2019.

ЈКП Градска топлана 458,1614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 455,5114.02.2019.

ЈКП Градска топлана 327,6614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 315,0814.02.2019.

ЈКП Градска топлана 322,9414.02.2019.

ЈКП Градска топлана 369,5614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 221,0614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 287,3514.02.2019.

ЈКП Градска топлана 702,4314.02.2019.

ЈКП Градска топлана 458,1614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 455,5114.02.2019.

ЈКП Градска топлана 327,6614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 315,0814.02.2019.

ЈКП Градска топлана 322,9414.02.2019.

ЈКП Градска топлана 369,5614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 221,0614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 287,3514.02.2019.

ЈКП Градска топлана 702,4314.02.2019.

ЈКП Градска топлана 458,1614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 455,5114.02.2019.

ЈКП Градска топлана 327,6614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 315,0814.02.2019.

ЈКП Градска топлана 322,9414.02.2019.

ЈКП Градска топлана 369,5614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 221,0614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 287,3514.02.2019.

ЈКП Градска топлана 702,4314.02.2019.

ЈКП Градска топлана 458,1614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 455,5114.02.2019.

ЈКП Градска топлана 327,6614.02.2019.

ЈКП Градска топлана 246,3514.02.2019.

ЈКП Градска топлана 252,5014.02.2019.

ЈКП Градска топлана 288,9414.02.2019.

ЈКП Градска топлана 172,8514.02.2019.
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Комуналне услуге

ЈКП Градска топлана 224,6714.02.2019.

ЈКП Градска топлана 549,2314.02.2019.

ЈКП Градска топлана 358,2214.02.2019.

ЈКП Градска топлана 356,1514.02.2019.

ЈКП Градска топлана 256,2014.02.2019.

ЈКП Градска топлана 246,3514.02.2019.

ЈКП Градска топлана 252,5014.02.2019.

ЈКП Градска топлана 288,9414.02.2019.

ЈКП Градска топлана 172,8514.02.2019.

ЈКП Градска топлана 224,6714.02.2019.

ЈКП Градска топлана 549,2314.02.2019.

ЈКП Градска топлана 358,2214.02.2019.

ЈКП Градска топлана 356,1514.02.2019.

ЈКП Градска топлана 256,2014.02.2019.

Укупно: 616.728,29

Пошта и телефон

ЈП Пошта Србије 173,0014.02.2019.

ЈП Пошта Србије 138,0014.02.2019.

ЈП Пошта Србије 138,0014.02.2019.

ЈП Пошта Србије 44,0014.02.2019.

ЈП Пошта Србије 162,0014.02.2019.

ЈП Пошта Србије 138,0014.02.2019.

ЈП Пошта Србије 584,0014.02.2019.

ЈП Пошта Србије 698,0014.02.2019.

ЈП Пошта Србије 500,0014.02.2019.

ЈП Пошта Србије 138,0014.02.2019.

ЈП Пошта Србије 831,0014.02.2019.

ЈП Пошта Србије 299,0014.02.2019.

ЈП Пошта Србије 6,0014.02.2019.

Укупно: 3.849,00

Платни промет

AIK BANKA 803,2616.01.2019.

AIK BANKA 4.492,7522.01.2019.

AIK BANKA 777,2923.01.2019.

AIK BANKA 482,5231.01.2019.

AIK BANKA 600,0012.02.2019.

AIK BANKA 1.160,8114.02.2019.

Banca Intesa ad Beograd 2.470,9331.01.2019.

Banca Intesa A.D.- Beograd 1.785,9311.02.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 30,0026.02.2019.

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd 300,0028.02.2019.

Banca Intesa A.D.- Beograd 595,0028.02.2019.

Укупно: 13.498,49

Премија осигурања

UNIQA OSIGURANJE 78.055,3216.01.2019.

UNIQA OSIGURANJE 39.027,6614.02.2019.

Укупно: 117.082,98

Трошкови проф. обезбеђења имовине

SECURITAS SERVICES DOO 122.760,0016.01.2019.

SECURITAS SERVICES DOO 122.760,0016.01.2019.

Nifon Security d.o.o. 3.540,0016.01.2019.

Nifon Security d.o.o. 3.540,0016.01.2019.

SECURITAS SERVICES DOO 118.800,0014.02.2019.

Nifon Security d.o.o. 3.540,0014.02.2019.

Укупно: 374.940,00
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Бруто зараде по уговору о делу

Нолић Горан 15.000,0023.01.2019.

Стојковић Златан 36.203,0023.01.2019.

Тоскић Милен 36.203,0023.01.2019.

Петровић Марко 41.630,0023.01.2019.

Симоновић Славко 36.203,0023.01.2019.

Нолић Горан 15.000,0023.01.2019.

Стојковић Златан 41.633,0023.01.2019.

Тоскић Милен 41.633,0023.01.2019.

Петровић Марко 47.875,0023.01.2019.

Симоновић Славко 41.633,0023.01.2019.

Јаначковић Саша 10.000,0012.02.2019.

Јаначковић Саша 10.000,0012.02.2019.

Јаначковић Саша 10.000,0012.02.2019.

Јаначковић Саша 10.000,0012.02.2019.

Јаначковић Саша 10.000,0012.02.2019.

Јаначковић Саша 10.000,0012.02.2019.

Нолић Горан 15.000,0014.02.2019.

Стојковић Златан 41.282,2814.02.2019.

Тоскић Милен 41.282,2814.02.2019.

Петровић Марко 47.471,6214.02.2019.

Симоновић Славко 41.282,2814.02.2019.

Братислав Рајковић ПР стеч.управник 10.000,0014.02.2019.

ROJAL PR Душанка Ћетковић, ст.управник 10.000,0014.02.2019.

C&C-consult.consult.and bank. 10.000,0014.02.2019.

Укупно: 629.331,46

Књиговодствене услуге

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

12.02.2019.

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

12.02.2019.

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

12.02.2019.

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

12.02.2019.

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

12.02.2019.

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

12.02.2019.

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

14.02.2019.

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

14.02.2019.

Укупно: 80.000,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 1.200,0026.02.2019.

Укупно: 1.200,00

Камате и други финансијски расходи

ЈП ЕПС Београд 44.185,5716.01.2019.

ЈП ЕПС Београд 266.783,9916.01.2019.

Укупно: 310.969,56

Трошкови оглашавања

аPolitika 86.400,0031.01.2019.

аPolitika 96.120,0031.01.2019.

Укупно: 182.520,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

АЛСУ 300.000,0014.02.2019.

АЛСУ 80.000,0014.02.2019.

Укупно: 380.000,00
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Повраћај депозита

Глушац Марко 738.176,4001.02.2019.

Анђелковић Небојша 527.925,0001.02.2019.

Рајковић Далибор 80.000,0001.02.2019.

Анђелковић Небојша 738.176,4029.01.2019.

Глушац Марко 527.925,0029.01.2019.

VIP VIRTIKOM doo 80.000,0029.01.2019.

Анђелковић Небојша 80.000,0029.01.2019.

Живић Горан 80.000,0029.01.2019.

Укупно: 2.852.202,80

13.423.458,68Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2019. 22.033.091,72
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