
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива;
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:

Ст. 211/2010

18.12.2014.

АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-
ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД

01.04.2014. 30.06.2014.

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

1

 3.

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

0,00

 1.

Некретнине, постројења и опрема

Имовина

676.414,22

0,00

Залихе

0,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

213.170,00

Друга финансијска средства (удели и акције)

12.259.584,22

Потраживања

11.370.000,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.04.2014.

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 12.259.584,22 динара.

Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

676.414,22

213.170,00

0,00

0,00

11.370.000,00

Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Износ повећања по
процењеној вредности

Готовина и готовински еквиваленти

Потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Некретнине, постројења и опрема

Имовина

 3.

 4.

 5.

 1.

 2.

0,00 12.259.584,22

1б
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У извештајном периоду није било промена.

Коментар

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

676.414,22

213.170,00

0,00

0,00

11.370.000,00

0,00 12.259.584,22

Имовина
Износ смањења по

процењеној вредности

Готовина и готовински еквиваленти

Потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Некретнине, постројења и опрема

Укупно

1в

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Коригована
вредност
имовине

Укупно

Умањење вредности имовине због продаје

Имовина

Друга финансијска средства (удели и акције)

Смањење

0,00

 1.

 2.

7.000,000,00

0,00

Остварена
продајна цена или

наплаћено
потраживање

0,00 3.

 4.

0,00Залихе

Повећање

Потраживања

0,00

0,00

11.370.000,00Некретнине, постројења и опрема

0,00

0,00

0,00

206.170,00

0,00

0,00

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене

продајне цене

11.576.170,00

0,00

7.000,00

0,00

1г

Коментар

У извештајном периоду је наплаћен закуп из претходног периода, у укупном  износу од 7.000,00 динара.

2АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД - Извештај за  април - јун 2014.



0,00

36.563,99 0,00

Камате и други финансијски приходи

Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)

Наплата потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Списак готовинских прилива и одлива

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

21.000,00

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Остварени приливи
за извештајни

период

Списак готовинских прилива

Некретнине, постројења и опрема

Закуп (у извештајном периоду)

Потраживања (у извештајном периоду)

 6.

 7.

 8.

42.000,00

Врста прилива

Разлика остварених
прихода и прилива

0,00

0,00

0,00

21.000,00

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

21.000,00

8.563,99

0,00

7.000,00

0,00 0,00

2а

2

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 36.563,99 динара и исти се односе на:
-приливе по основу камате у износу од 8.563,99 динара,
-наплату једне месечне закупнине из претходног извештајног периода, у износу од 7.000,00 динара,
-наплату закупа за извештајни период у износу од 21.000,00 динара,
Фактурисан је закуп у износу од 42.000,00 динара.

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

50.000,00 150.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 150.000,00 200.000,000,00

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

Укупно 0,0050.000,00 150.000,00 150.000,00 200.000,00

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 8.000,00 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 5.000,004. Гориво и мазиво 5.000,00 5.000,000,00

0,00 500,005. Пошта и телефон 3.000,00 500,000,00

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

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

0,00 1.170,008. Платни промет 6.000,00 0,001.170,00

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

71.429,25 107.819,1615. Бруто зараде по уговору о делу 144.390,00 179.248,410,00

10.000,00 15.000,0016. Књиговодствене услуге 20.000,00 25.000,000,00

3.000,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 3.000,000,00

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

0,00 2.800,0019. Административне таксе 40.000,00 2.800,000,00

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 20.000,00 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 1.170,0084.429,25 246.390,00 132.289,16 215.548,41

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 150.000,00 динара и односили су се на накнаде
трошкова стечајног управника( 50.000,00 динара на месечном нивоу у складу са одобрењем стечајног судије од 23.07.2011. године).
Од стране стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 150.000,00 динара.
У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка, већ су они измирени у наредном извештајном периоду.
Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 132.289,16 динара,од стране стечајног судије одобрене су обавезе стечајне масе у
износу од 210.000,00 динара.
Плаћене су обавезе у износу од 1.170,00 динара.
На крају извештајног периода неизмирени трошкови стечајног поступка износе 200.000,00 динара,а неизмирени трошкови обавеза
стечајне масе износе  215.548,41 динара.

Коментар

 4.

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Разлучни повериоци

0,00

Врста одлива

39.724.337,73

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

2в

0,00

Признате
обавезе на

почетку
извештајног

периода

 1.

IV исплатни ред

 5.

118.307.938,72

0,00

 3.

II исплатни ред

0,000,00Обрачуната награда стечајног управника 0,00 0,00

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Исплаћена
награда

стечајног
управника

III исплатни ред

118.307.938,72

 2.

39.724.337,73

0,00

158.032.276,45158.032.276,45 0,00

 6.

Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

У извештајном периоду није било промена.

Коментар
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2014.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

668.897,22 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2014.

 5.

1.170,00

 4.

704.291,21

 2. 36.563,99

 6.

Укупан одлив

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 704.291,21 динара, од чега је 400.000,00 динара орочено код Комерцијалне
банке, док се на текућем рачуну стечајног дужника налази износ од 304.291,21 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

7.517,0001.04.14.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 7.517,0030.06.2014.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Ана Маливуковић1. 0,00

Агенција"Принц"2. 0,00

Ана Јовановић3. 0,00

Агенција"Пер Конто"4. 0,00

0,00Укупно

1. Споразумни раскид Уговора са Агенцијом"Принц" из Земуна закључно са 31.05.2014. године.
2.Ангажовање по Уговору о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом"Пер Конто" из Крагујевца,за израду финансијских извештаја,
вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, сређивање документације стечајног дужника, уз месечну накнаду у
бруто износу од 10.000,00 динара за период од 01.06.2014.године, до окончања започетих послова уместо Агенције"Принц" из Земуна.
3.Ангажовање по Уговору о делу Јовановић Ане дипломираног правника из Крагујвца,са положеним правосудним испитом и лиценцом
за рад у ЕРС-у, на правним пословима, пословима анализе и припреме имовинско-правне документације стечајног дужника везане за
судске и управне поступке, пословима припремања и обраде документације неопходне за продају имовине стечајног дужника, уз
месечну нето накнаду од 20.000,00 динара, у периоду од 01.06.2014. године до окончања започетих послова.
4. Ангажовање по Уговору о делу, асистента Ане Маливуковић,уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара.
У извештајном периоду није било плаћања ангажованих стручњака.

Коментар

6.

 5. 0,00

711.808,21

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

На дан

Укупно без депозита

0,00

Имовина

Некретнине, постројења и опрема

 4.

Депозит (продаја имовине, закуп)

 1.

Залихе

Стечајни биланс на крају периода

11.370.000,00

5

0,00

30.06.2014.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

227.170,00

12.308.978,21
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Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода износи 12.308.978,21 динара.
Стечајни биланс се састоји од:
- износа готовине,у укупном износу од 711.808,21 динара,и то износа од 400.000,00 динара орочених код Комерцијалне банке, износ од
304.291,21 динара, који се налази на текућем рачуну стечајног дужника,као и износа од 7.517,00 динара који се налази у благајни
стечајног дужника.
- потраживања у износу од 227.170,00 динара.
- некретнина, постројења и опреме, у износу од 11.370.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

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

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

26.05.2014.  ЗАХТЕВ ТРЕЋЕМ ЛИЦУ ЗА ПРЕДАЈУ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОМ ДУЖНИКА
Дана 22.04.2014.године стечајни управник је примио пресуду Врховног касационог суда бр.ПРЕВ 12/2013, Пзз 1 59/2013 од 14.11.2013.
године којом се:

У ставу 1 усваја ревизија и захтев за заштиту законитости тужиоца Агенције за приватизацију РС и преиначује пресуда Привредног
апелационог суда Пж бр.8746/11 од 26.10.2012. године у делу којим је преиначена првостепена пресуда и одбијен тужбени захтев за
утврђење ништавости уговора о купопродаји и деоби непокретности и пресуђује:

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба друготуженог „Пештан“ д.о.о. из Аранђеловца,и потврђује пресуда Привредног суда у Београду П
бр.17428/2010 од 26.05.2011. године у ставу један изреке,којим је усвојен тужбени захтев и утврђено да су ништави и не производе
правно дејство Уговор о купопродаји од 24.04.2003. године,оверен пред Општинским судом у Аранђеловцу под Ов бр.1224/03,
закључен између прво и друготуженог, као и Уговор о деоби непокретности од 08.05.2003.године, оверен у Општинском суду у
Аранђеловцу под Ов бр.1322/03 закључен између прво и друготуженог у делу одредбе члана 2.став 1,2. и 3. овог члана.

26.05.2014.  ,
УСВАЈАЈУ СЕ ревизија и делимично захтев за заштиту законитости тужиоца,преиначују пресуда Привредног апелационог суда Пж
бр.8746/11 од 26.10.2012. године и пресуда Привредног суда у Београду П бр.17428/2010 од 26.05.2011. године у делу правоснажно
одбијеног тужбеног захтева за утврђење ништавости уговора о купопродаји непокретности и уговора о преносу основних средстава,
трајних права и опреме,оба од 07.06.2005. године и пресуђује:

 УСВАЈА СЕ тужбени захтев и утврђује да су ништави и да не производе правно дејство Уговор о купопродаји непокретности од
07.06.2005. године,оверен пред Првим општинским судом у Београду под 1/1 Ов бр.8076/05 закључен између прво и друготуженог, као
и Уговор о преносу основних средстава,трајних права и опреме од 07.06.2005. године оверен пред Првим општинским судом у
Београду,под Ов бр.8077/05 закључен између прво и друготуженог, а што су тужени дужни да признају и трпе.

26.05.2014.  .
Делимично се одбија захтев за заштиту законитости тужиоца изјављен против пресуде Привредног апелационог суда Пж бр.8746/11 од
26.10.2012. године у делу одлучивања о ништавости Уговора о преносу основних средстава трајних права и опреме од 07.06.2005.
године оверен под Ов бр.8077/05.

ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ одлука о трошковима спора и обавезују тужени да тужиоцу накнаде трошкове у укупном износу од 3.223.125,00 динара
у року од 8 дана под претњом принудног извршења.

 ОДБИЈА СЕ захтев друготуженог за накнаду трошкова одговора.

6АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД - Извештај за  април - јун 2014.



26.05.2014.  .
НА ОСНОВУ НАВЕДЕНЕ ПРЕСУДЕ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЈЕ ПРЕДУЗЕЋУ „ПЕШТАН“ ДОО, БУКОВИК,АРАНЂЕЛОВАЦ упутио захтев за предају
имовине стечајног дужника

13.06.2014.  ОДГОВОР  „ПЕШТАН“ ДОО  БУКОВИК,АРАНЂЕЛОВАЦ на захтев стечајног управника за предају имовине
Дана 13.06.2014. године повереник стечајног управника је примио одговор , предузећа  „ПЕШТАН“ ДОО  БУКОВИК, АРАНЂЕЛОВАЦ број
2521 од 11.06.2014. године у коме наглашавају да нису у могућности и не желе да предају у посед стечајном управнику имовину по
уговорима који су пресудом ВС НИШТАВИ и не производе правно дејство.

26.06.2014.  Предлог стечајном суду за извршење
С обзиром да ПЕШТАН доо, Буковик , Араншеловац није поступио по захтеву повереника стечајног управника за предају имовине
испунили су се услови из члана 105. став 2. Закона о стечају, па  је стечајни управник дана 26.06.2014. године поднео захтев суду да
стечајни судија донесе следеће

                         Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

IНАЛАЖЕ СЕ „ПЕШТАН“ ДОО, 34301 БУКОВИК,АРАНЂЕЛОВАЦ, да без одлагања, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема овог
решења, стечајном управнику преда имовину стечајног дужника ,,СТРЕЛА-ШУМАДИЈА'' а.д. у стечају, Београд, сходно пресуди Врховног
Касационог суда Прев 12/2013, Пзз1 59/2013 од 14.11.2013.године.

IIУколико лица која су у поседу имовине стечајног дужника ,,СТРЕЛА-ШУМАДИЈА'' а.д. у стечају, Београд, наведене у пресуди Врховног
Касационог суда Прев 12/2013, Пзз1 59/2013 од 14.11.2013.године не поступе по налогу из става I овог решења, ОДРЕЂУЈЕ СЕ принудно
извршење ради предаје имовине стечајном дужнику, преко службеног лица овог Суда, ради спровођења мера принуде удаљења и
предаје имовине  власницима, сходно пресуди Врховног Касационог суда Прев 12/2013, Пзз1 59/2013 од 14.11.2013.године.

26.06.2014.  Поднет предлог Агенцији за приватизацију, Центар за стечај
Дана 27.06.2014. године повереник стечајног управника поднео је предлог Агенцији за приватизацију за:
1. Споразумни раскид Уговора о пружању књиговодствених услуга са агенцијом "ПРИНЦ" из Земнуна;
 2.Ангажовање по уговору о пружању књиговодствених услуга, агенције PER CONTO, Крагујевац, за израду финансијских извештаја,
вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, сређивање документације стечајног дужника, уз месечну накнаду у
бруто  износу од 10.000,00 дин. за период од 01.06.2014.године до окончања започетих послова, уместо Књиговодствене агенције
„ПРИНЦ“ из Земуна;

3.Aнгажовањe по уговору о делу, Јовановић Ане, дипломираног правника из Крагујевца, са положеним правосудним испитом, и
лиценцом за рад у ЕРС-у, ЈМБГ 1808982788936, из Крагујевца, Ул. Светозара Марковића 107/1/14, на правним пословима, пословима
анализе и припреме имовинско-правне документације стечајног дужника везане за судске и управне поступке, пословима припремања
и обраде документације неопходне за продају имовине стечајног дужника, уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 динара, у
периоду од 01.06.2014. године до окончања започетих послова.
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Прилози

18.12.2014.Датум:

АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД
БЕОГРАД

Назив стечајног дужника:

Број предмета: Ст. 211/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2014. 30.06.2014.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

Спасојевић Оливера 7.000,003-04/14 02.04.2014.

Спасојевић Оливера 7.000,003-05/14 03.05.2014.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,001-04/14 02.04.2014.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,001-05/14 05.05.2014.

Спасојевић Оливера 7.000,003-06/14 01.06.2014.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,001/6-2014 01.06.2014.

Укупно: 42.000,00

Укупни приходи: 42.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2014.за период од: 30.06.2014.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,00Т/05/14 01.06.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,00Т-04/14 01.05.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 25.000,00T-06/14 01.06.2014.

Агенција "Бона Фидес" 25.000,00T-06/14 БФ 01.06.2014.

Укупно: 150.000,00

150.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

НИС АД Нови Сад 5.000,001658152 05.04.2014.

Укупно: 5.000,00

Пошта и телефон

ДОО Intermezzo system 500,00156228 09.04.2014.

Укупно: 500,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.06.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.04.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.05.2014.
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Платни промет

Укупно: 1.170,00

Бруто зараде по уговору о делу

Маливуковић Ана 35.714,58УГ-06/14 АМ 01.06.2014.

Маливуковић Ана 35.714,58УГ-05/14 АМ 01.05.2014.

Јовановић Ана 36.390,00УГ-06/14 ЈА 01.06.2014.

Укупно: 107.819,16

Књиговодствене услуге

Агенција Пер Конто 10.000,00УГ-06/14 ПК 01.06.2014.

Агенција Принц 5.000,00УГ-05/14 АП 01.05.2014.

Укупно: 15.000,00

Административне таксе

АПР 2.800,002005/14 20.05.2014.

Укупно: 2.800,00

132.289,16Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 282.289,16

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1010310000541-40
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-170575-38
Komercijalna banka A.D.Beograd, орочење

01.04.2014. 676.414,22Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2014.за период од: 30.06.2014.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 1.669,5705.06.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 332,3306.06.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 2.690,3804.04.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 644,5907.04.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 3.227,1207.05.2014.

Укупно: 8.563,99

Наплата потраживања

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0008.04.2014.

Укупно: 7.000,00

Закуп (у извештајном периоду)

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0010.06.2014.

Спасојевић Оливера 7.000,0005.05.2014.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0012.05.2014.

Укупно: 21.000,00

36.563,99Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2014.за период од: 30.06.2014.

Обавезе стечајне масе
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0002.06.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.04.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0003.05.2014.

Укупно: 1.170,00

1.170,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2014. 711.808,21
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