
Број предмета:

Назив стечајног дужника:

Ст.6/2018

MECEN EVROPA TECH ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ
НОВА ПАЗОВА

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Име и презиме стечајног управника: Василије Радосављевић

Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић

Број лиценце: 155-0314

20743174Матични број:

Датум отварања стечајног поступка:

Закон по ком се води стечајни поступак:

Статус поступка:

05.04.2018.

Закон о стечају 2017

Стечајни поступак

Датум израде извештаја: 09.10.2018.

1) Telenor banka A.D. - Beograd, 115-28546-77Текући рачуни стечајног дужника:

2) Banca Intesa ад Београд, 160-509356-49

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: до:01.07.2018. 30.09.2018. године

 7.

Остала имовина

0,00

 4.

Готовина и готовински еквиваленти

27.337.571,02Укупно без депозита

0,00

 3.

Имовина

 2.

3.244,30

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 5.

Потраживања стечајног дужника и дати аванси

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

Непокретности

 1.

На дан

0,00

 Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

0,00

 6.

01.07.2018.

 10.

0,00

0,00

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

 8. Опрема

 9. Биолошка средства

27.334.326,72

0,00

1а

Коментар

Укупна вредност имовине је  дата као вредност 27.334.326,72 динара, и чини је следећа имовина:

-покретна имовина у износу од  27.334.326,72 динара.
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Иста вредност је утврђена на осново доступних података из јавног регистра и судских поступака.
Уз напомену да лице које је у поседу наведне имовине стечајног дужника, као и пословне и финансијске документације  је одбио да
наведено преда стечајном управнику.

Истом лицу  је на основу одлуке поступајућег стечајног судије наложено да пословну и финансијску документацију преда стечајном
управника, као и да преда имовину.

До завршетка извештајног периода стечајни управник није преузео наведео.

 6.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 5.

27.337.571,02

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 4.

Остала имовина

1б

0,00

Коригована вредност
имовине

Непокретности

0,00

 9.

0,00

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 3.

0,00

 1.

Потраживања стечајног дужника и дати аванси

0,00

 2.

Готовина и готовински еквиваленти 3.244,30

Укупно

0,00

 7.

 8.

Опрема

Биолошка средства

0,00

0,00

27.334.326,72

0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

 9.

3.244,30Готовина и готовински еквиваленти

 6.

Потраживања стечајног дужника и дати аванси

 4. Удели или акције код других лица

0,00

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и
корекције вредности имовине

0,00

 1.

 5.

Непокретности

0,00

0,00

Лиценце и патенти 0,00

0,00

Имовина

 2.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

27.337.571,02

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

0,00

1в

0,00

0,00

 3.

0,00

0,00

Укупно

 7.

 8.

Опрема

Биолошка средства

0,00

0,00

27.334.326,72

0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.
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0,000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

Укупно

1г

 1.

2.

0,00

27.334.326,72

0,00

Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

0,00

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања стечајног дужника и дати аванси

0,00

0,00

3.

Непокретности 5.

Остала имовина

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од

остварене продајне цене или
наплате потраживања

0,00

 8. 0,00 0,00

 4.

0,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

Коригована
вредност
имовине

 6.

 7.

Опрема

Биолошка средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.334.326,72

0,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Непокретности

0,00

Уплата депозита за продају имовине и/или закуп

Лиценце и патенти

 3.

 1.

0,00

Потраживања (настала у извештајном периоду)

0,00

Предујам за покретање стечаја

Залихе 0,00

 7.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

0,00

0,00

 6.

Наплата потраживања стечајног дужника и враћени
аванси

0,00

 4.

0,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 5.

0,00

Остала имовина

 12.

 13.

0,00

 10.

 11.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,000,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

 8.

9.

Опрема

Биолошка средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.
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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

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

Плаћени
трошкови  у
извештајном

периоду

Одобрени
трошкови по

закључку
стечајног судије
у извештајном

периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

17.183,30 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 17.183,300,00

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

0,00 0,00
3.

Прелиминарна награда стечајног
управника 0,00 0,000,00

0,00 0,00
4.

Награда стечајног управника по основу
намирења разлучног/заложног повериоца 0,00 0,000,00

0,00 0,00
5.

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

27.300,23 44.242,936. Накнада трошкова стечајног управника 44.242,93 71.543,160,00

0,00 0,00
7.

Накнада трошкова чланова одбора
поверилаца 0,00 0,000,00

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

Укупно 0,0044.483,53 44.242,9344.242,93 88.726,46

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива
Плаћене обавезе

у извештајном
периоду

Одобрене
обавезе по
закључку

стечајног судије
у извештајном

периоду

Стварно настале
обавезе у

извештајном
периоду

1.820,00 1.168,001. Канцеларијски материјал 1.168,00 1.820,001.168,00

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

251,00 102,005. Пошта и телефон 102,00 353,000,00

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

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

0,00 670,008. Платни промет 670,00 0,00670,00

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

0,00 0,0010. Трошкови проф. обезбеђења имовине 0,00 0,000,00

0,00 0,0011. Вештачења и процене 0,00 0,000,00

380,00 0,0012. Дневнице и путни трошкови 0,00 380,000,00

0,00 0,0013. Бруто зараде по уговору o раду 0,00 0,000,00

0,00 0,0014. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 0,000,00

20.000,00 30.000,0015. Књиговодствене услуге 30.000,00 50.000,000,00

0,00 0,0016. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 0,000,00

0,00 0,0017. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 0,000,00

5.260,00 0,0018. Административне таксе 0,00 5.260,000,00

0,00 0,0019. ПДВ 0,00 0,000,00

0,00 0,0020. Камате и други финансијски расходи 0,00 0,000,00

0,00 0,0021. Трошкови оглашавања 0,00 0,000,00

0,00 0,0022. Закупнина 0,00 0,000,00

0,00 0,0023. Осталo 0,00 0,000,00

0,00 0,0024. Тарифа АЛСУ 0,00 0,000,00

- Повраћај депозита за продају, закуп 0,00

Укупно 1.838,0027.711,00 31.940,0031.940,00 57.813,00

Трошкови стечајног поступка односе се на следеће:
-накнада трошкова стечајног управника у износу од 44.242,93 динара.
Стварно настали трошкови стечајног поступка укупно износе 44.242,93 динара, који су и одобрени од стране стечајног судије.
Плаћени настали трошкови стечајног поступка износе 0,00 динара.

Коментар
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива
Плаћене обавезе

у извештајном
периоду

Одобрене
обавезе по
закључку

стечајног судије
у извештајном

периоду

Стварно настале
обавезе у

извештајном
периоду

Укупно неизмирене обавезе стечајног поступка износе 88.726,46 динара.

Трошкови стечајне масе односе се на следеће:

-канцеларијски материјал- одобрени и стварно настали трошкови  у извештајном периоду износе 1.168,00 динара, који су и плаћени у
извештајном периоду. Трошкови се односе на копирање документације.
-пошта и телефон- одобрени и стварно настали трошкови  у извештајном периоду износе 102,00 динара (за поштарину за слање
пошиљки), који нису плаћени у извештајном периоду.
-платни промет- одобрени и стварно настали трошкови  у извештајном периоду износе 670,00 динара, који су плаћени у извештајном
периоду. Односе се на трошкове банкарских услуга.
-књиговодствене услуге- одобрени и стварно настали трошкови  у извештајном периоду износе 30.000,00 динара, који нису плаћени у
извештајном периоду.

Стварно настали трошкови стечајне масе укупно износе 31.940,00 динара.
Плаћени настали трошкови стечајне масе износе 1.838,00 динара.
Укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 57.813,00 динара.

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника2в

0,00

0,00

2.

0,00

0,00

4.

Преостали износ
утврђених

потраживања на
крају извештајног

периода

Власници капитала

20.101.796,66

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

246.076.804,11

7.

225.975.007,45

246.076.804,11

0,00

20.101.796,660,00

Повећање износа
утврђених

потраживања у
извештајном

периоду

0,00

225.975.007,45

Утврђена
потраживања на

почетку
извештајног

периода

0,003. II исплатни ред

Исплаћена
потраживања у

извештајном
периоду

0,00

0,00

0,00

Укупно

0,000,00

0,00

Редослед намирења

Разлучни повериоци

0,00

0,000,00 0,006. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци5. 0,00

Умањења
због

компензације

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду је одржано испитно рочиште дана 10.07.2018. године на којем су утврђене обавезе према повериоцима и то
према:
- разлучним повериоцима у укупном износу од 225.975,007,45 динара, односно према појединачним повериоцима:
1.EOX-NATRIX доо Београд у укупном износу од 29.768.329,74 динара;
2.SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA ад Београд у укупном износу од 196.206.677,71 динара.
-стечајним повериоцима у укупном износу од 20.101.796,66 динара, као потраживање разврстано у трећи исплатни ред, односно према
појединачним повериоцима:
1.ДДОР Нови Сад адо Нови Сад у укупном износу од 380.847,00 динара;
2.Привредни суд у Сремској Митровици у укупном износу од 310.554,00 динара;
3.Република Србија, Министарство финансија, Филијала Стара Пазова у укупном износу од 1.478.635,57 динара;
4.Телеком Србија ад Београд у укупном износу од 65.878,98
5.SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA ад Београд у укупном износу од 17.865.881,11 динара.

Укупне утврђене обавезе према повериоцима износе 246.076.804,11 динара.

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.
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Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)

Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) 30.09.2018.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

3.244,30 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2018.

 5.

1.838,00

 4.

1.406,30

 2. 0,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 3.244,00 динара.

У извештајном периоду било је укупно  0,00 динара прилива.
У извештајном периоду било је  укупно  1.838,00 динара одлива.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 1.406,30 динара.

0,00

Орочена средства

 1. Износ на почетку извештајног периода

0,00 2.

3б

Износ на крају извештајног периода

Коментар

Није било орочавања средстава у извештајном периоду.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2018.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3в

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

У извештајном периоду било је укупно 0,00 динара прилива.
У извештајном периоду било је укупно 0,00 динара одлива.

Крајње стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

Списак ангажованих правних и физичких лица4

Име и презиме

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Стварно
настале

обавезе у
извештајном

периоду

Плаћене
обавезе на у
извештајном

периоду

Неизмирене
обавезе на

крају
извештајног

периода

Афенција Фортика Сремска МИтровица1. 0.00 30000.00 0.00 30000.00

Укупно 0.00 30000.00 0.00 30000.00

Ангажована је Фортика књигoвoдствена агенција из Сремске Митровице за књиговодствене услуге на месечном нивоу у бруто износу од
10.000,00 динара.

Коментар
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За књиговодствене услуге на месечном нивоу у бруто износу од 10.000,00 динара.

Укупно задужење у извештајном периоду износи 30.000,00 динара

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

Потраживања стечајног дужника и дати аванси

Имовина

 2. Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

0,00

0,00

 5.

5

 1.

27.335.733,02

Лиценце и патенти

0,00

1.406,30

 8.

01.07.2018.

0,00 6.

Укупно без депозита

0,00

 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Непокретности

Опрема

Биолошка средства

27.334.326,72

0,00

Коментар

Укупна вредност имовине је  дата као вредност 27.335.733,02 динара, и чини је следећа имовина:

-готовина у износу од 1.406,30 динара;

-опрема у износу од  27.334.326,72 динара.

Наведна вредност  опреме је утврђена на осново доступних података из јавног регистра и судских поступака.
Уз напомену да лице које је у поседу наведне имовине стечајног дужника, као и пословне и финансијске документације  је одбио да
наведено преда стечајном управнику.

Истом лицу  је на основу одлуке поступајућег стечајног судије наложено да пословну и финансијску документацију преда стечајном
управника, као и да преда имовину.

До завршетка извештајног периода стечајни управник није преузео наведео.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*  извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног
периода
* извештај правног заступника о споровима
* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и
последњи дан извештајног периода

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У
ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
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I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
Напомена:
поступајући стечајни судија је у овиру овог стечајног поступка наложио бившем директору Иви Ђурић из Нових Бановаца да изврши
примопредају пословне и финансијске документације као и целокупне имовине стечајном упрравнику, што исти до сада није учинио. У
досада успостављеним контактима стечајног управника и бившег директора, а пре доношења наведене одлуке стечајног судије,
наведено лице је одбило да достави тражено стечајном управнику.

II Активности на уновчењу имовине

Напомена:
поступајући стечајни судија је у овиру овог стечајног поступка наложио бившем директору Иви Ђурић из Нових Бановаца да изврши
примопредају пословне и финансијске документације као и целокупне имовине стечајном упрравнику, што исти до сада није учинио. У
досада успостављеним контактима стечајног управника и бившег директора, а пре доношења наведене одлуке стечајног судије,
наведено лице је одбило да достави тражено стечајном управнику.

Услед наведеног није могло доћи до примопредаје имовине и предузимања активности на уновчавању имовине.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)
Није било поменутих активности.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности,  излучење имовине, отпис
Није било наведених активности у извештајном периоду.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника
Стварно настали трошкова стечајног управника у скалду са Законом о стечају и то за утрошак горива и трошкове телефона и то сразмено
учешћу овог стечајног поступка у укупним предметним трошковима који се односе на све стечајне поступке у коима је тренутно
ангажован стечајни управник (укупно три стечајна поступка).

VI Остале активности
Контактирање потенцијалних купаца опреме. и то предметне опреме за коју је стечајни управник онемогућен да исту преузме од
сдашњег држаоца исте ( бивши директор друштва), а којој оптреми стечајни управник има одређена сазнања на основу увида у
претходно вођене судске поступке, као и на основу прибављене процене  (достављене од стране резлучног повериоца).

Сагледавање могућности презентовања исте и начина преузимања, с обзиром на околности да је стечајном управнику позната
чињеница да је иста опрема од стране одређених лица, којима је бивши директор Иво Ђурић то наложио, демонтирана  и изната из
производне хале у којој се до тада налазила и спакована на палете и изнета на отворени простор испред хале ( асфалтирани плато) уз
умотавање исте стреф фолијом.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период.
Планира се преузимање  пословне докуметације стечајног дужника  и имовине-опреме која је својина стечајног дужника, односно
коначна примопредаја од стране досадашњег држаоца исте (бивши директор друштва).

Планира се проналажење потенцијалних купаца врло специфичне опреме.

10.07.2018.  Одржано испитно рочиште
Одржано испитно рочиште. Испитане пријаве шест повреилаца.

09.07.2018.  Достављена измењена листа признатих и оспорених потраживања поверилаца
Достављена измењена листа признатих и оспорених потраживања поверилаца након достављања доказа повериоца којем су од стране
стечајног управника претходним обавештењем оспорена потраживања.

10.07.2018.  Достављена измењена листа признатих и оспорених потраживања поверилаца
Достављена измењена листа признатих и оспорених потраживања поверилаца након достављања доказа повериоца којем су од стране
стечајног управника претходним обавештењем оспорена потраживања.

19.07.2018.  Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних
Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних трошкова за месец jун 2018. године.

20.07.2018.  Поднета исправка захтева Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату
Поднета исправка захтева Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних трошкова за месец juн
2018. године.

20.07.2018.  Прослеђен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе
Прослеђен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 05.04. до 30.06.2018. године.

03.08.2018.  Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних
Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних трошкова за месец jул 2018. године.

01.08.2018.  Донето Решење од стране Привредног суда у Сремској  Митровици којим се одобравају стварно настали
Донето Решење од стране Привредног суда у Сремској  Митровици којим се одобравају стварно настали трошкови стечајног поступка и
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обавеза стечајне масе за месец јун 2018. године.

26.07.2018.  Донето је Решење Привредног суда у Сремској Митровици  којим се обуставља дозвољено извршење
Донето је Решење Привредног суда у Сремској Митровици  којим се обуставља дозвољено извршење посл. бр. ИВ-472/2015 од
15.06.2015. године. У наведном предмету је извршни поверилац ДДОР Нови Сад адо Нови Сад.

02.07.2018.  Достављен је допис  Привредног суда у Сремској Митровици  којим се стечајном управника  допстављају
Достављен је допис  Привредног суда у Сремској Митровици  којим се стечајном управника  допстављају копије списа у предмету  посл.
бр. ИВ-36/2015. У наведном предмету је извршни поверилац Нетикс доо Београд.

02.07.2018.  Достављен је допис  Привредног суда у Сремској Митровици  којим се стечајном управника  допстављају
Достављен је допис  Привредног суда у Сремској Митровици  којим се стечајном управника  допстављају копије списа у предмету  посл.
бр. ИВ-308/2015. У наведном предмету је извршни поверилац Термометал доо Београд.

01.08.2018.  Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне
Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2018.
године, у складу са чл. 27. ст. 1. тач. 9 закона о стечају.

31.07.2018.  Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне
Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2018. године, у
складу са чл. 27. ст. 1. тач. 9 закона о стечају.

24.07.2018.  Достављена измењена листа признатих и оспорених потраживања поверилаца
Достављена измењена листа признатих и оспорених потраживања поверилаца након достављања доказа повериоца којем су од стране
стечајног управника претходним обавештењем оспорена потраживања.

30.08.2018.  Поднет Привредном суду у Сремској Митровици допуна плана трошкова стечајног поступка и обавеза
Поднет Привредном суду у Сремској Митровици допуна плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар
2018. године, у складу са чл. 27. ст. 1. тач. 9 закона о стечају.

05.09.2018.  Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних
Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних трошкова насталих у месецу август
2018. године.

30.08.2018.  Донето Решење од стране Привредног суда у Сремској  Митровици којим се одобравају стварно настали
Донето Решење од стране Привредног суда у Сремској  Митровици којим се одобравају стварно настали трошкови стечајног поступка и
обавеза стечајне масе за месец јул 2018. године.

06.09.2018.  Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају
Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају стварно настали трошкови
стечајног поступка и стечајне масе за август  2018. године.
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Прилози

09.10.2018.Датум:

MECEN EVROPA TECH ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ
НОВА ПАЗОВА

Назив стечајног дужника:

Број предмета: Ст.6/2018

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2018. 30.09.2018.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2018.за период од: 30.09.2018.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција Радос Василије Радосављевић ПР Сремска Митровица 14.967,7524-18 31.07.2018.

Агенција Радос Василије Радосављевић ПР Сремска Митровица 15.788,8228-18 31.08.2018.

Агенција Радос Василије Радосављевић ПР Сремска Митровица 13.486,3632-18 24.09.2018.

Укупно: 44.242,93

44.242,93Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Папирус М123 Сремска Митровица 1.168,00239-18 31.07.2018.

Укупно: 1.168,00

Пошта и телефон

ЈП Пошта Србије 102,00ПШ-24-07-2018 24.07.2018.

Укупно: 102,00

Платни промет

Banca Intesa ад Београд

75,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.09.2018.

Banca Intesa ад Београд

595,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

29.09.2018.

Укупно: 670,00

Књиговодствене услуге

Афенција Фортика Сремска МИтровица 10.000,00180145 31.07.2018.

Афенција Фортика Сремска МИтровица 10.000,00180151 31.08.2018.

Афенција Фортика Сремска МИтровица 10.000,00180176 30.09.2018.

Укупно: 30.000,00

31.940,00Укупно обавезе стечајне масе:
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Књиговодствене услуге

Укупни трошкови: 76.182,93

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Telenor banka A.D. - Beograd, 115-28546-77
Banca Intesa ад Београд, 160-509356-49

01.07.2018. 3.244,30Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2018.за период од: 30.09.2018.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Папирус М123 Сремска Митровица 1.168,0005.09.2018.

Укупно: 1.168,00

Платни промет

Banca Intesa ад Београд 75,0010.09.2018.

Banca Intesa ад Београд 595,0029.09.2018.

Укупно: 670,00

1.838,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2018. 1.406,30
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