
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

4. Ст. 213/2017

05.04.2018.

Предузеће за производњу промет и услуге DRAGON
ELECTRONIC ДОО Београд-Звездара

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Име и презиме стечајног управника: Саша Савић

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Број лиценце: 155-1347

17525816Матични број:

1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4080000595770-82Текући рачуни стечајног дужника:

2) VTB Banka a.d.- Beograd, 375-2601-58

3) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6520310000494-82

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:01.01.2018. 31.03.2018.

 9.

Остала имовина

18.517.247,01

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

58.223.689,68Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

0,00

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

2.245.590,15

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.

01.01.2018.

 10.

0,00

37.460.852,52

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

1а
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

58.223.689,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

37.460.852,52

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

18.517.247,01

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

0,00

Укупно

2.245.590,15

Коментар

У наведеном периоду није дошло до повећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или
производње.

 8.

0,00Готовина 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

2.245.590,15

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

37.460.852,52

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

58.223.689,68

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

18.517.247,01

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У наведеном периоду није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса без накнаде или излучних права.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 37.460.852,52

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

18.517.247,01

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

58.223.689,68

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

2.245.590,15

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

У наведеном периоду није дошло до умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

0,00

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Лиценце и патенти

 4.

 1.

0,00

 3.

Потраживања (настала у извештајном периоду)

0,00

Предујам за покретање стечаја

Залихе 0,00

 8.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

0,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

0,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

49.261,81

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,00628.593,61

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

579.331,80

0,00

0,00

Коментар

- 31.01.2018. извршена је уплата на рачун стечајног дужника у износу од 19.930,01 динара
 услед преноса средстава при гашењу рачуна,
- 06.02. 2018. уплаћен је предујам за покретање стечајног поступка у износу од 579.331,80 динара,
- 08.02.2018. године извршена је уплата на рачун стечајног дужника у износу од 29.331,80 динара. У питању је износ који је омашком
уплаћен на рачун Dragon Electronic doo Beograd u stečaju, а представља предујам за покретање стечаја 10. СТ. 190/2017 над ITF
Communications doo Beograd u stečaju.
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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

0,00 579.331,801. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 579.331,800,00

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

0,00 50.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 100.000,00 0,0050.000,00

0,00 0,00
4.

Разлика између исплаћене и коначне
награде стечајног управника 0,00 0,000,00

0,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 0,000,00

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

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

0,00 29.331,808. Остали трошкови стечајног поступка 29.331,80 0,0029.331,80

Укупно 79.331,800,00 129.331,80 658.663,60 579.331,80

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

0,00 0,002. Електрична енергија 0,00 0,000,00

0,00 0,003. Комуналне услуге 0,00 0,000,00

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

0,00 0,005. Пошта и телефон 0,00 0,000,00

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

0,00 0,007. Текуће одржавање 0,00 0,000,00

0,00 1.370,008. Платни промет 2.000,00 0,001.370,00

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

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

0,00 0,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 0,00 0,000,00

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

0,00 0,0013. Дневнице и путни трошкови 0,00 0,000,00

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

0,00 0,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 0,000,00

0,00 20.000,0016. Књиговодствене услуге 40.000,00 0,0020.000,00

0,00 50.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 100.000,00 0,0050.000,00

0,00 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 0,000,00

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

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

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

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

0,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 0,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 71.370,000,00 142.000,00 71.370,00 0,00

- Решењем 4.Ст.213/2017 од 06.02.2018. године, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка за фебруар месец у укупном
износу од 121.000,00 динара,
- Решењем 4.Ст.213/2017 од 15.03.2018. године, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка за март месец у укупном износу
од 121.000,00 динара,
- Износ од 29.331,80 динара представља повраћај на депозитни рачун Привредног судa предујма за покретање стечајног поступка ITF
Communications u stečaju који је омашком уплаћен на рачун Dragon Electronic doo Beograd u stečaju, а на основу Закључка стечајног
судије бр.4.Ст.213/217 од 22.02.2018. којим се даје сагласност за повраћај наведених средстава на депозитни рачун Привредног суда,
- У извештајном периоду плаћени су одобрени трошкови за фебруар месец 2018. године.

Коментар
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Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

0,00

0,00

2.

0,00

0,00

0,00

4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

0,00

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

0,00

9.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

0,00

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

0,003.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

0,00

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

0,00

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00

Коментар

У наведеном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2018.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

0,00 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2018.

 5.

150.701,80

 4.

477.891,81

 2. 628.593,61

 6.

Укупан одлив

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.03.2018.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Александра Трифуновић1. 50.000,00

Илија Чабаркапа2. 20.000,00

70.000,00Укупно

1. Својим Решењем број 4.Ст.213/2017 од 19.01.2018. стечајни судија је дао сагласност за ангажовање адвоката за заступање у судским
споровима са паушално одређеном накнадом у месечном износу од нето 50.000,00 динара.
2.Својим решењем број 4.Ст.213/2017 од 19.01.2018. године, стечајни судија је дао сагласност за ангажовање књиговодствене агенције
за вођење пословних књига стечајног дужника у нето износу од 20.000,00 динара на месечном нивоу.

Коментар
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 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

2.245.590,15

18.517.247,01

37.460.852,52

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

58.701.581,49

Лиценце и патенти

0,00

477.891,81

 8.

31.03.2018.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

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

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.01.2018.  Израда плана пописа и именовање пописних комисија, улазак у посед, обилазак објеката,ОП образац
Израда плана пописа и именовање пописних комисија, улазак у посед, обилазак објеката у Рибници и разговор са директором
Драганам Драговићем, овера ОП, преузимање старог печата  и штамбиља.

08.01.2018.  Окончање прикупљања информација интерно и екстерно, преузимање потврде
Активност прикупљања информација интерно и екстерно обављена је у периоду од 03.01.2018. до 08.01.2018., такође, преузета је и
потврда о томе да је Пореска управа евидентирала отварање стечаја.

08.01.2018.  Упис отварања стечаја у АПР
АПР уписала отварање стечаја.

09.01.2018.  Отварање рачуна
Отворен рачун у Raiffeisen banka A.D.- Beograd.

10.01.2018.  Подношење поднеска суду у Краљеву
Поднет поднесак суду у Краљеву, који се води по поднетој тужбу од стране Dragon Electronic doo Beograd против Hallk banke за
утврђивање недозвољености извршења на непокретностима које су ванкњижно власништво тужиоца под бројем 4. П. 672/2017, ради
обавештења о отварању стечајног поступка и преузимања парнице.

12.01.2018.  Поднет предлог за одређивање привременe мере и израда листа дужника и поверилаца
Поднет предлог за одређивање привременe мере забране предаје непокретности на којима стечајни дужник има ванкњижно
власништво несавесном купцу из извршног поступка И.И. 11/2017  до правноснажног пресуђења по тужби за недозвољеност извршења,
и предузета активност израде листе дужника и листе поверилаца.
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16.01.2018.  Преузимање Решења суда у Краљеву
Преузето Решење суда у Краљеву о прекиду парнице која се води под бројем 4. П.672/2018.

17.01.2018.  Анализа тужбе
Анализа тужбе поднете 25.12.2017. од стране Dragon Electronic doo Beograd против Hallk banke за утврђивање недозвољености
извршења на непокретностима које су ванкњижно власништво тужиоца у поступку који се води под бројем И.И. 11/2017, а које се
налазе у Краљеву/Рибница и у којима су смештене залихе и све покретне ствари стечајног дужника.

18.01.2018.  Подношење захтева суду за давање сагласности
Поднет захтев суду за давање сагласности за ангажовање књиговодствене агенције и адвокатске канцеларије.

19.01.2018.  Окончање пописа имовине и преузимања документације
Попис имовине обављен је у периоду од 04.01. до 19.01.2018., док је активност преузимања документације предузета у периоду од
29.12.2017. до 19.01.2018.

19.01.2018.  Отпослање обавештења повериоцима
Повериоцима отпослато обавештење.

22.01.2018.  Преузимање одговора на тужбу
Преузет одговор на тужбу Hallk banke дат у поступку који се води ради утврђивања недозвољености извршења на непокретностима које
су ванкњижно власништво стечајног дужника, а везано за поступка извршења И.И.11/2017.

23.01.2018.  Отпослање  обавештења банкама
Послато обавештење банкама да затворе старе рачуне.

23.01.2018.  Окончање пописа и анализа судских предмета
Попис и анализа судских предмета, анализа побијања дужникових радњи и мишљење о реорганизацији
03.01.-23.01.2018.

24.01.2018.  Подношење ургенције
Поднета ургенција за поступање у потупку који се води пред Привредним судом у Београду под бројем П 209/2018 за утврђивање права
својине.

24.01.2018.  Подношење поднеска суду
Поднет поднесак  суду којим се исти обавештава да је отворен стечај, а ради прекида парничног поступка који се води по тужби
стечајног дужника против ЈП ЕПС пред Привредним судом у Београду под бројем П 4165/2016.

25.01.2018.  Завршен почетни стечајни биланс
Завршен почетни стечајни биланс.

26.01.2018.  Преузета Решења суда о давању сагласноти
Преузета Решења суда о давању сагласности за ангажовање књиговодствене агенције и адвоката.

31.01.2018.  Подношење предлога за одлагање извршења
Поднет предлог за одлагање извршења јавном извршитељу, у поступку извршења који се води под бројем  И.И. 1172017, у Краљеву, на
непокретностима у Рибници које су ванкњижно власништво стечајног дужника до правноснажног окончања поступка за утврђивање
недозвољености  извршења, који се води пред Привредним судом у Београду под бројем П. 839/2018.

01.02.2018.  Прво поверилачко рочиште
Приступио на прво поверилачко рочиште.

02.02.2018.  Поднет захтев суду за давање сагласности за трошкове
Поднет захтев суду за давање сагласности за трошкове стечајног поступка и обевеза стечајне масе за месец фебруар и захтев за
одобрење прелиминарне награде за рад стечајног управника.

02.02.2018.  Поднет захтев суду за пренос предујма
Поднет захтев суду за пренос предујма за покретање стечаја на рачун стечајног дужника отворен у Raiffeisen banka A.D.- Beograd.

02.02.2018.  Обилазак локације у Рибници
Представници ВТБ банке обишли локацију у Рибници у својству заложних поверилаца.

12.02.2018.  Подношење поднеска Одбору поверилаца
Поднет поднесак Одобору поверилаца са захтевом за доношење одлуке везано за извршни поступак број И.И 1172017 који се води у
Краљеву, а који за свој предмет има ванкљижно власништво стечајног дужника.

12.02.2018.  Подношење поднеска суду у Краљеву
Поднет поднесак суду у Краљеву који се води под бројем 4. П 672/2018 за хитност у поступању.
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16.02.2018.  Преузимање Решења јавног извршитеља
Преузето Решење јавног извршитења од 08.02.2018. којим је одбијен предлог стечајног дужника за одлагање извршења који се води
под бројем И.И.11/2017 на непокретностима које су ванкњижно власништво стечајног дужника, а до правноснажног окончања поступка
за утврђивање недозвољености извршења од стране суда.

19.02.2018.  Преузимање Решења суда о одобравању трошкова стечаја
Преузета Решења суда о одобравању трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2018. и одобрење
прелиминарне награде.

20.02.2018.  Подношење приговора јавном извршитељу
Поднет приговор јавном извршитељу на Решење И.И. 11/2017 од 08.02.2018. којим је одбијен предлог стечајног дужника у функцији
трећег лица за одлагање извршења на непокретностима у Рибници које су ванкљижно власништво стечајног дужника до правноснажног
окончања поступка за утврђивање недозвољености  извршења који се води пред Привредним судом у Београду под бројем П.
839/2018.

20.02.2018.  Рочиште пред Привредним судом у Краљеву
Приступио на рочиште пред Привредним судом у Краљеву који се води под бројем 4 П. 672/2017. Суд се на рочишту огласио
ненадлежним и предмет проследио Привредном суду у Београду, који предмет води под бројем 6.  П. 839/2018.

23.02.2018.  Преузимање Одлуке Одбора поверилаца и предаја овлашћење ПУ Звездара
Преузета одлука Одбора поверилаца од 19.02.2018. везано за захтев од 12.02.2018. и предато овлашћење Пореској управи Звездара да
ангажовани књиговођа може да подноси пријаве у име и за рачун стечајног дужника.

28.02.2018.  Преузимање Решења јавног извршитеља
Преузето Решење јавног извршитеља од 14.02.2018. о прекиду поступка извршења број И.И. 333/2017 који се водио по предлогу
Драгана Томића против стечајног дужника ради исплате зараде.

28.02.2018.  Преузимање Решења јавног извршитеља
Преузето Решење јавног извршитеља од 14.02.2018. о прекиду поступка извршења број И.И. 318/2017 који се водио по предлогу Зорана
Јовановића  против стечајног дужника ради исплате зараде.

02.03.2018.  Преузимање позива за рочиште
Преузет позив за рочиште за 12.03.2018. у предмету који се води пред Привредним судом у Београду под бројем 6.П. 839/2018.

07.03.2018.  Подношење захтева суду за одобравање трошкова за март и издавање налога за плаћање
Поднет захтев суду за одобравање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март 2018., и издат налог за плаћање
одобрених трошкова за фебруар 2018.

08.03.2018.  Поднета ургенција Основном суду у Краљеву
Поднета ургенција Основном суду у Краљеву, а преко јавног извршитеља, у поступку извршења број И.И 1172017. који се води у
Краљеву, за доношење одлуке по поднетом приговору од 20.02.2018.

12.03.2018.  Приступљено рочишту
Приступио на рочиште са адвокатом у поступку који се води под бројем 6. П. 839/18 за утврђивање недозвољености извршења на
непокретностима на којима стечајни дужник има ванкњижно право својине са предлогом за одређивање привремене мере.

15.03.2018.  Отпослање обавештења Одбору поверилаца, разлучним повериоцима, предлагачу и оснивачу
Послато обавештење Одбору поверилаца, разлучним повериоцима, предлагачу и основачу везано за статус поступка по тужби за
утврђивање недозвољености извршења продаје непокретности у Краљеву са предлогом за одређивање привремене мере.

23.03.2018.  Преузимање Решења јавног извршитеља
Преузето Решење јавног извршитења од 14.03.2018. којим је одбачен предлог извршног дужника (оснивача и директора стечајног
дужника) за одлагање извршења који се води под бројем И.И. 11/2017, који за предмет извршења има непокретности у Краљеву које су
ванкњижно власништво стечајног дужника.

23.03.2018.  Преузимање Дописа јавног извршитеља
Преузет Допис јавног извршитеља од 09.03.2018. о достави Закључка јавног извршитеља од 09.03.2018. којим је за 10.04.2018.  заказан
излазак на терен ради предаје непокретности купцу исељавањем лица и уклањањем ствари из непокретности а који се односи на
непокретности на којима стечајни дужник има ванкњижну својину и у којима се налезе његове залихе и све остале покретне ствари.

23.03.2018.  Преузимање Решења Основног суда у Краљеву
Преузето Решење Основног суда у Краљеву од 09.03.2018. којим је овај суд одбио приговор извршног дужника Драгана Драговића
(оснивача и директора стечајног дужника) од 19.12.2017. изјављен у поступку И.И. 11/2017 везано за износ по којој је непокретност
продата.

26.03.2018.  Преузимање Решења суда о одобравању трошкова
Преузето  Решење суда о одобравању трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март 2018.

29.03.2018.  Преузимање пошиљке Пореске управе Звездара
Преузета пошиљка Пореске управе Звездара везано за усаглашавање стања.
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Прилози

05.04.2018.Датум:

Предузеће за производњу промет и услуге DRAGON
ELECTRONIC ДОО Београд-Звездара

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 4. Ст. 213/2017

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.01.2018. 31.03.2018.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2018.за период од: 31.03.2018.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја
579.331,80

POVRACAJ_PREDU
JMA-2803756

06.02.2018.

Укупно: 579.331,80

Прелиминарна награда ст. управника

Савић Саша 50.000,0004-2/2018 28.02.2018.

Укупно: 50.000,00

Остали трошкови стечајног поступка

Привредни суд 29.331,8010. Ст. 190/2017 22.02.2018.

Укупно: 29.331,80

658.663,60Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Raiffeisen banka A.D.- Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.01.2018.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.02.2018.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd

370,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.03.2018.

Укупно: 1.370,00

Књиговодствене услуге

Чабаркапа Илија 20.000,0002/18-900 01.03.2018.

Укупно: 20.000,00
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Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Трифуновић Александра 50.000,001/18 01.03.2018.

Укупно: 50.000,00

71.370,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 730.033,60

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Expobank akcionarsko društvo Beograd, 145-17717-77
Direktna banka ad Kragujevac, 150-24788-76
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-16567-70
Addiko Bank AD Beograd, 165-28290-50
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-103399-97
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4080000595770-82
VTB Banka a.d.- Beograd, 375-2601-58
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-104458-24
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6520310000494-82

01.01.2018. 0,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2018.за период од: 31.03.2018.

Камате и други финансијски приходи

Raiffeisen banka A.D.- Beograd 19.930,0131.01.2018.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd 29.331,8008.02.2018.

Укупно: 49.261,81

Предујам за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја 579.331,8006.02.2018.

Укупно: 579.331,80

628.593,61Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2018.за период од: 31.03.2018.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Савић Саша 50.000,0007.03.2018.

Укупно: 50.000,00

Остали трошкови стечајног поступка

Привредни суд 29.331,8007.03.2018.

Укупно: 29.331,80

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Raiffeisen banka A.D.- Beograd 500,0031.01.2018.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd 500,0028.02.2018.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd 370,0015.03.2018.

Укупно: 1.370,00
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Књиговодствене услуге

Чабаркапа Илија 20.000,0007.03.2018.

Укупно: 20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Трифуновић Александра 50.000,0007.03.2018.

Укупно: 50.000,00

150.701,80Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2018. 477.891,81
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