
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

Ст.6/2018

20.07.2018.

MECEN EVROPA TECH ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ
НОВА ПАЗОВА

Надлежни 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:

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

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

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:06.04.2018. 30.06.2018.

 9.

Остала имовина

27.334.326,72

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

27.334.326,72Укупно 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

0,00

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.

06.04.2018.

 10.

0,00

0,00

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

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.

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.
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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.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

27.334.326,72

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

0,00

 8.

0,00

0,00

27.334.326,72

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

0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

 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

0,00

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

27.334.326,72

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

27.334.326,72

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

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

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

27.334.326,72

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

27.334.326,72

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

0,00

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

Коментар

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

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

0,00

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

0,0017.183,30

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

17.183,30

0,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду остварено је укупно прилива у износу од 17.183,30 динара који се односе на следеће:

- пренети део предујам од стране Привредног суда у Сремској Митровици у износу од 17.183,30 динара.
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Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

0,00 17.183,301. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 17.183,300,00

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

0,00 0,003. 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

0,00 27.300,235. Накнада трошкова стечајног управника 27.995,23 27.300,230,00

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

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

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

Укупно 0,000,00 27.995,23 44.483,53 44.483,53

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 5.720,001. Канцеларијски материјал 5.720,00 1.820,003.900,00

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

0,00 355,005. Пошта и телефон 355,00 251,00104,00

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

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

0,00 695,008. Платни промет 695,00 0,00695,00

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 1.140,0013. Дневнице и путни трошкови 1.140,00 380,00760,00

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 20.000,00 20.000,000,00

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 10.860,0019. Административне таксе 10.860,00 5.260,005.600,00

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 2.880,0024. Остали трошкови стечајне масе 2.880,00 0,002.880,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 13.939,000,00 41.650,00 41.650,00 27.711,00

Трошкови стечајног поступка односе се на следеће:
-повраћај предујма за покретање стечајног поступка у износу од 17.183,30 динара.
-накнада трошкова стечајног управника у износу од 27.300,23 динара.
Стварно настали трошкови стечајног поступка укупно износе 44.483,53динара.
Плаћени настали трошкови стечајног поступка износе 0,00 динара.
Укупно неизмирене обавезе стечајног поступка износе 44.483,53 динара.

Трошкови стечајне масе односе се на следеће:

Коментар
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

-канцеларијски материјал- одобрени и стварно настали трошкови  у извештајном периоду износе 5.720,00 динара, од којих је плаћено
3.900,00 динара. Трошкови се односе на израду печата и штамбиља као и други канцеларијски материјал.
-пошта и телефон- одобрени и стварно настали трошкови  у извештајном периоду износе 355,00 динара (за поштарину за слање
пошиљки). Плаћени су трошкови у износу од 104,00 динара.
-платни промет- одобрени и стварно настали трошкови  у извештајном периоду износе 695,00 динара, који су плаћени у извештајном
периоду. Односе се на трошкове банкарских услуга.
- путни торошкови- одобрени и стварно настали трошкови  у извештајном периоду износе 1.140,00 динара, Плаћени су трошкови у
износу од 760,00 динара.
-књиговодствене услуге- одобрени и стварно настали трошкови  у извештајном периоду износе 20.000,00 динара, који нису плаћени у
извештајном периоду.

Стварно настали трошкови стечајне масе укупно износе 41.650,00 динара.
Плаћени настали трошкови стечајне масе износе 13.939,00 динара.
Укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 27.711,00 динара.

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 извештајном периоду није било одржано испитно рочиште нити су утврђене обавезе према повериоцима.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2018.

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

06.04.2018.

 5.

4.595,00

 4.

3.244,30

 2. 7.839,30

 6.

Укупан одлив

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара.

5MECEN EVROPA TECH ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ НОВА ПАЗОВА - Извештај за  април - јун 2018.



У извештајном периоду било је укупно  7.839,30 динара прилива.
У извештајном периоду било је  укупно  4.595,00 динара одлива.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 3.244,30 динара.

9.344,00

Крајње стање у благајни

0,0006.04.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 9.344,00

 4. 0,0030.06.2018.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

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

У извештајном периоду било је укупно 9.344,00 динара прилива.
У извештајном периоду било је  9.344,00 динара одлива.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Агенција Фортика Сремска Митровица1. 0,00

0,00Укупно

У извештајном периоду није било исплата по наведном основу.

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

0,00

27.334.326,72

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

27.337.571,02

Лиценце и патенти

0,00

3.244,30

 8.

30.06.2018.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Укупна исказана вредност имовине на крају извештајног периода је  дата као вредност 27.337.571,02 динара, и чини је следећа
имовина:

-готовина и готовински еквиваленти  у износу од 3.244,30 динара.

-покретна имовина у износу од  27.334.326,72 динара.
Иста вредност покретне имовине 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
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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:
* 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

16.04.2018.  Донето је Решење АПР-а о упису промена
Донето је Решење АПР-а о упису промена у надлежном регистру привредних субјеката.

12.04.2018.  Поднета пријава АПР-у за упис промена
Поднета пријава АПР-у за упис промена  у надлеђжном регистру привредних субјеката

12.04.2018.  Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова
Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2018.
године, у складу са чл. 27 ст. 1 тач. 9 Закона о стечају.

23.04.2018.  Поднет је захтев за отварање течућег рачуна
Поднет је захтев за отварање течућег рачуна у Banca Intesa  ад Београд

16.04.2018.  Примљене понуде за вршење књиговодствених услуга.
Примљене понуде за вршење књиговодствених услуга.

20.04.2018.  Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности за ангажовање стручних
Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности за ангажовање стручних лица за послове пружања
књиговодствених услуга.

17.04.2018.  Достављено Обавештење бившем директору овог стечајног дужника о обавези достављања
Достављено Обавештење бившем директору овог стечајног дужника о обавези достављања документације стечајног дужника.
Обавештење је достављено лично на адреси седишта друштва у Новој Пазови, на којој се налази пословни простор привредног друштва
и привредно друштво Evropa-Inex доо Нови Бановци ( у којем исто лице обавља функцију директора друштва и власник је са 100%
удела). Прималац је својим потписом потврдио пријем дописа.

19.04.2018.  Примљено је Решење Привредног суда у Сремској Митровици, посл. број ИВ-36/2015
Примљено је Решење Привредног суда у Сремској Митровици, посл. број Ив-36/201 , од 12.04.2018.- године. Истим се утврђује прекид
поступка извршења због наступања правних последица отварања стечајног поступка. У овој правној ствари извршни поверилац је
"НЕТИКС" ДОО Београд, ради извршења на основу веродостојне исправе, вредност 4.981,52 динара са ЗЗК од 13.01.2012. године до
исплате ( као и трошкови извршног поступка у износу од 3.900,00 динара).

19.04.2018.  Примљено је Решење Привредног суда у Сремској Митровици, посл. број ИВ-308/2015
Примљено је Решење Привредног суда у Сремској Митровици, посл. број ИВ-308/2015, од 11.04.2018.- године. Истим се утврђује
прекид поступка извршења због наступања правних последица отварања стечајног поступка.  У овој правној ствари извршни поверилац
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је "ТЕРМОМЕТАЛ" ДОО Београд, Устаничка 242 г,  ради извршења на основу веродостојне исправе, вредност 1.078.867,00 динара са ЗЗК
од 18.04.2012. године до исплате ( као и трошкови извршног поступка у износу од 76.638,00 динара).

11.04.2018.  Примљено је Решење Привредног суда у Сремској Митровици, посл. број П-264/2017 , од 11.04.2018.
Примљено је Решење Привредног суда у Сремској Митровици, посл. број П-264/2017, од 11.04.2018. године. Истим се утврђује прекид
парничног попступка због наступања правних последица отварања стечајног поступка.  У овој правној ствари тужилац  је "SOCIETE
GENERALE BANKA SRBIJA" АД Београд. У овој правној ствари је Привредни суд у Сремској Митровици претходно донео Решење о
извршењу посл. бр. Ив-464/14 од 03.06.2014. године, против којег је тужени (сада стечајни дужника) уложио приговор, те је суд ставио
ван снаге Решење о извршењу у делу којим је одређено извршење, док је део којим ј тужени обавезан да тужиоцу намири новчано
потраживање, поступак трансформисан као поводом приговора против платног промета.

12.04.2018.  Достављено Обавештење насловљено на бившег директору овог стечајног дужника о обавези
Достављено Обавештење насловљено на бившег директору овог стечајног дужника о обавези достављања документације стечајног
дужника. Обавештење је достављено лично на адреси седишта друштва у Новој Пазови, на копој се налази пословни простор
привредног друштва  и привредно друштво Evropa-Inex доо Нови Бановци ( у којем исто лице обавља функцију директора друштва и
власник је са 100% удела). Допис је предат секретарици без потврде пријема.

24.04.2018.  Поднет поднесак Привредном суду у Сремској Митровици
Поднет поднесак Привредном суду у Сремској Митровици - којим се предлаже стечајном судији да донесе одлуку о налагању бившем
директору овог привредног друштва да достави пословну и финансијску документацију стечајног дужника, а коју није доставио на
захтев стечајног управника.

18.04.2018.  Примљено је Решење Привредног суда у Сремској Митровици, посл. број ИВ-664/2013
Примљено је Решење Привредног суда у Сремској Митровици, посл. број Ив-664/2013, од 18.04.2018.године. Истим се обуставља
поступак  извршења због наступања правних последица отварања стечајног поступка. У овој правној ствари извршни поверилац је "DNL
INTERNACIONAL" ДОО Београд Јурија Гагарина  бр. 36 в, који је поднео захтев за спровођења извршења на новчаним средствима
извршног дужника, ради  намирења новчаних потраживања ивршног повериоца у укупном износу од  1.200,00 динара са ЗЗК и
трошковима извршног поступка у износу од 9.900,00 динара.

18.04.2018.  Примљено је Решење Привредног суда у Сремској Митровици, посл. број Ии-144/2017
Примљено је Решење Привредног суда у Сремској Митровици, посл. број Ии-144/2017, од 18.04.2018.-године. Истим се обуставља
поступак  извршења због наступања правних последица отварања стечајног поступка. У овој правној ствари извршни поверилац је
"SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA" АД Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 50 а/б, који је поднео захтев за спровођења извршења на
покретним стварима извршног дужника , ради  намирења новчаних потраживања извршног повериоца у укупном износу од
1.466.022,59 динара са ЗЗК и трошковима извршног поступка у износу од 130.000,00 динара.

23.04.2018.  Упућен допис  повериоцу - подносиоцу предлога за покретање стечајног поступка
Упућен допис (електронском поштом) повериоцу-подносиоцу предлога за покретање стечајног поступка SOCIETE GENERALE BANKA
SRBIJA AD BEOGRAD. Истим се тражи достављање одређених података о стечајном дужнику.

26.04.2018.  Захтев Привредном суду у Сремској Митровици за пренос новчаних средстава  на  рачун стечајног
Захтев Привредном суду у Сремској Митровици за пренос новчаних средстава  на  рачун стечајног дужника, а која су уплаћена као
предујма трошкова стечајног поступка .

26.04.2018.  Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова
Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2018. године, у
складу са чл. 27 ст. 1 тач. 9 Закона о стечају.

26.04.2018.  Закључен Уговор о отварањау и вођењу текућег рачуна
Закључен Уговор о отварањау и вођењу текућег рачуна са Banca Intesa ад Београд.

16.04.2018.  Предато Пореској управи овлашћење
Предато Пореској управи овлашћење за употребу електронског сервиса

23.04.2018.  Поднет предлог Привредном суду у Сремској Митровици за доношење одлуке
Поднет предлог Привредном суду у Сремској Митровици за доношење одлуке којом се налаже бившем законском заступнику
достављање пословне и финансијске документације стечајног дужника, као и налагање оимогућавања вршења пописа имовине
стечајног дужника.

26.04.2018.  Донето Решење од стране Привредног суда у Сремској  Митровици
Донето Решење од стране Привредног суда у Сремској  Митровици којим се налаже бившем законском заступнику достављање
пословне и финансијске документације стечајног дужника, као и налагање оимогућавања вршења пописа имовине стечајног дужника.

10.05.2018.  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 априлу
2018. године.

14.05.2018.  Донето Решење од стране Привредног суда у Сремској  Митровици
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 април 2018. године.

16.05.2018.  Примљен Записник Министарства финасија, Пореске управе, Филијала Стара Пазова
Примљен Записник Министарства финасија, Пореске управе, Филијала Стара Пазова о стању пореског дуга.

16.05.2018.  Поднет поднесак Привредном суду у Сремској Митровици, у предмету посл. бр. Ив-36/2015
Поднет поднесак Привредном суду у Сремској Митровици, у предмету посл. бр. Ив-36/2015, којим  се захтева достављањње преписа
списа предмета.

16.05.2018.  Поднет поднесак Привредном суду у Сремској Митровици, у предмету посл. бр. Ив-308/2015
Поднет поднесак Привредном суду у Сремској Митровици, у предмету посл. бр. Ив-308/2015, којим  се захтева достављањње преписа
списа предмета.

16.05.2018.  Поднет поднесак Привредном суду у Сремској Митровици, у предмету посл. бр. Ив-664/2013
Поднет поднесак Привредном суду у Сремској Митровици, у предмету посл. бр. Ив-664/2013, којим  се захтева достављањње преписа
списа предмета.

16.05.2018.  Поднет поднесак Привредном суду у Сремској Митровици, у предмету посл. бр. Ии-144/2017
Поднет поднесак Привредном суду у Сремској Митровици, у предмету посл. бр. Ии-144/2017, којим  се захтева достављањње преписа
списа предмета.

16.05.2018.  Поднет поднесак Привредном суду у Сремској Митровици, у предмету посл. бр. П-264/2017
Поднет поднесак Привредном суду у Сремској Митровици, у предмету посл. бр. П-264/2017 којим  се захтева достављањње преписа
списа предмета.

23.05.2018.  Поднет поднесак Привредном суду у Сремској Митровици, у предмету посл. бр. Ив-36/2015
Поднет поднесак Привредном суду у Сремској Митровици, у предмету посл. бр. Ив-36/2015, којим  се допуњава захтева за
достављањње преписа списа предмета.

23.05.2018.  Поднет поднесак Привредном суду у Сремској Митровици, у предмету посл. бр. Ив-664/2013
Поднет поднесак Привредном суду у Сремској Митровици, у предмету посл. бр. Ив-664/2013, којим  се допуњава захтева за
достављањње преписа списа предмета.

23.05.2018.  Поднет поднесак Привредном суду у Сремској Митровици, у предмету посл. бр. Ив-308/2015
Поднет поднесак Привредном суду у Сремској Митровици, у предмету посл. бр. Ив-308/2015, којим  се допуњава захтева за
достављањње преписа списа предмета.

23.05.2018.  Поднет поднесак Привредном суду у Сремској Митровици, у предмету посл. бр. П-264/2017
Поднет поднесак Привредном суду у Сремској Митровици, у предмету посл. бр. П-264/2017, којим  се допуњава захтева за
достављањње преписа списа предмета.

28.05.2018.  Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова
Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2018. године, у
складу са чл. 27. ст. 1. тач. 9 закона о стечају.

28.05.2018.  Достављен Привредном суду у Сремској Митровици извештај о економско-финансијском положају
Достављен Привредном суду у Сремској Митровици извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника за поверилачко
рочиште. Напомена: услед несарадње бившег директора друштва (који је одбио да преда пословну и финансијску документацију , те му
је то наложено речењем суда, али и поред наведеног исто није учинио) до података за израду предметног ЕФИ-а се дошло из судких
предмета и података од поверилаца, односно ЕФИ је сачињен до одржавања поверилачког рочишта.

29.05.2018.  Поднет Привредном суду у Сремској Митровици допуна плана трошкова
Поднет Привредном суду у Сремској Митровици допуна плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2018.
године, у складу са чл. 27. ст. 1. тач. 9 закона о стечају.

29.05.2018.  Одржано поверилачко рочиште.
Одржано поверилачко рочиште. Изабрани су органи и то:
-за председника Скупштине поверилаца: "Термометал" доо Београд

-за чланове Одбораповерилаца :
1.Societe Generale Banka Srbija ад Београд, Булевар Зорана Ђинђића 50а/б
2. EOS Matrix доо Београд, Ђорђа Станојевића 14
3. РС Министарство финасија, Пореска управа, Филијала Стара Пазова, Светосавска 1.

На поверилачком рочишту је донета одлука о банкроству стечајног дужника.

29.05.2018.  Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова
Поднет Привредном суду у Сремској Митровици план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2018. године, у
складу са чл. 27. ст. 1. тач. 9 закона о стечају.

29.05.2018.  Донето Решење Привредног суда у Сремској Митровици о банкротству
Донето Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се наводи да ће се стечајни поступак над овим стечајним дужником
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спровести банкротством.

04.06.2018.  Преузете од Привредног суда у Сремској Митровици пријаве потраживања
Преузете од Привредног суда у Сремској Митровици пријаве потраживања 4 повериоца.

07.06.2018.  Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату насталих
Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату насталих стварних трошкова за месец мај
2018. године.

12.06.2018.  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 мај 2018. године.
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Прилози

20.07.2018.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:06.04.2018. 30.06.2018.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:06.04.2018.за период од: 30.06.2018.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

Societe Generale Banka Srbija
17.183,30

POVRACAJ_PREDU
JMA-2870534

07.05.2018.

Укупно: 17.183,30

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција Радос Василије Радосављевић ПР Сремска Митровица 13.121,0116-18 31.05.2018.

Агенција Радос Василије Радосављевић ПР Сремска Митровица 14.179,2220-18 30.06.2018.

Укупно: 27.300,23

44.483,53Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Папирус М123 Сремска Митровица 3.900,00118/18 11.04.2018.

Рачуноводствени биро доо 1.820,00100329-2018 22.05.2018.

Укупно: 5.720,00

Пошта и телефон

ЈП Пошта Србије 104,00ПШ-11-04-2018 11.04.2018.

ЈП Пошта Србије 170,00ПШ-16-05-2018 16.05.2018.

ЈП Пошта Србије 81,00ПШ-25-05-2018 25.05.2018.

Укупно: 355,00

Платни промет

Banca Intesa ад Београд

100,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

21.05.2018.

Banca Intesa ад Београд

595,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.05.2018.

Укупно: 695,00
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Дневнице и путни трошкови

ЈП Путеви Србије 190,0020503-648537 12.04.2018.

ЈП Путеви Србије 190,0020807-329641 12.04.2018.

ЈП Путеви Србије 190,0020504-776971 14.04.2018.

ЈП Путеви Србије 190,0020807-312089 14.04.2018.

ЈП Путеви Србије 190,0020503-974383 12.05.2018.

ЈП Путеви Србије 190,0020810-418393 12.05.2018.

Укупно: 1.140,00

Књиговодствене услуге

Агенција Фортика ПР Замберлин-Станисављевић Маја Сремска
Митровица 10.000,00

180126 30.06.2018.

Агенција Фортика ПР Замберлин-Станисављевић Маја Сремска
Митровица 10.000,00

180202 31.05.2018.

Укупно: 20.000,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 5.600,0013-11941666 11.04.2018.

ЈП Пошта Србије 4.000,00854957 23.05.2018.

Агенција за привредне регистре 1.260,0032-41587414 19.06.2018.

Укупно: 10.860,00

Остали трошкови стечајне масе

Јавни бележник Милан Војводић Сремска Митровица 2.880,0092/2018 11.04.2018.

Укупно: 2.880,00

41.650,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 86.133,53

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

06.04.2018. 0,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:06.04.2018.за период од: 30.06.2018.

Предујам за покретање стечаја

Societe Generale Banka Srbija 17.183,3007.05.2018.

Укупно: 17.183,30

17.183,30Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:06.04.2018.за период од: 30.06.2018.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Папирус М123 Сремска Митровица 3.900,0016.05.2018.

Укупно: 3.900,00

Пошта и телефон

ЈП Пошта Србије 104,0016.05.2018.

Укупно: 104,00
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Платни промет

Banca Intesa ад Београд 100,0021.05.2018.

Banca Intesa ад Београд 595,0031.05.2018.

Укупно: 695,00

Дневнице и путни трошкови

ЈП Путеви Србије 190,0016.05.2018.

ЈП Путеви Србије 190,0016.05.2018.

ЈП Путеви Србије 190,0016.05.2018.

ЈП Путеви Србије 190,0016.05.2018.

Укупно: 760,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 5.600,0016.05.2018.

Укупно: 5.600,00

Остали трошкови стечајне масе

Јавни бележник Милан Војводић Сремска Митровица 2.880,0016.05.2018.

Укупно: 2.880,00

13.939,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2018. 3.244,30
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