
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

Бр.1.Ст.41/2010

20.10.2018.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РУДНИК КОРЛАЋЕ АД БРВЕНИК

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Број лиценце:

07176112Матични број:

1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-107315-74Текући рачуни стечајног дужника:

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-8589-26

3) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11005566-92

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:01.04.2018. 30.06.2018.

 9.

Остала имовина

93.417.982,68

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

94.817.982,68Укупно 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

210.000,00

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.

01.04.2018.

 10.

0,00

1.190.000,00

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

1а

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2018.године
1. Готовина и готовински еквиваленти
- Текући рачун код Erste bank - стање 0,00 динара
5. Потраживање од 210.000,00 динара закуп пословног простора у управној згради у Брвенику ЈП   Пошта Србије
6. Залихе у износу од 1.190.000,00 динара
9. Непокретности 77.594.376,00 динара
 постројења 5.823.606,68 динара што укупно износи 93.417.982,68 динара

Укупно стечајни биланс на крају периода износи 94.817.982,68 динара.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

94.817.982,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

1.190.000,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

93.417.982,68

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

210.000,00

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

210.000,00

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

1.190.000,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

94.817.982,68

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

93.417.982,68

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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 1.190.000,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

93.417.982,68

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

94.817.982,68

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

210.000,00

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 дошло до умањења вредности имовине због 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

0,000,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

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

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

285.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 285.000,000,00

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

300.000,00 60.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 60.000,00 360.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

2.220.000,00 60.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 60.000,00 2.280.000,000,00

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 0,002.805.000,00 120.000,00 120.000,00 2.925.000,00

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

46.648,00 4.760,001. Канцеларијски материјал 6.000,00 51.408,000,00

383.194,89 0,002. Електрична енергија 0,00 383.194,890,00

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

187.162,80 9.735,004. Гориво и мазиво 17.388,00 196.897,800,00

79.995,00 5.184,005. Пошта и телефон 6.240,00 85.179,000,00

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 0,008. Платни промет 0,00 0,000,00

141.512,53 0,009. Премија осигурања 0,00 141.512,530,00

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

116.496,30 0,0012. Вештачења и процене 0,00 116.496,300,00

3.480,00 0,0013. Дневнице и путни трошкови 0,00 3.480,000,00

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

1.657.711,88 0,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 1.657.711,880,00

282.000,00 36.000,0016. Књиговодствене услуге 36.000,00 318.000,000,00

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

219.137,44 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 219.137,440,00

4.730,00 0,0019. Административне таксе 0,00 4.730,000,00

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 0,003.122.068,84 65.628,00 55.679,00 3.177.747,84

Трошкови стечајног поступка
1.Неизмирене обавезе на почетку и на крају извештајног периода на име повраћаја предујма за покретање стечајног поступка у износу
од  285.000,00динара.
3.Прелиминарна награда
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода  300.000,00 динара
- Одобрено у извештајном периоду 60.000,00динара
- стварно настали трошкови 60.000,00динара
- плаћених трошкова у извештајном периоду није било
- Неизмирено на крају извештајног периода 360.000,00 динара

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

5.Накнада трошкова стечајног управника
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 2.220.000,00динара
- Одобрено у извештајном периоду 60.000,00динара
- стварно настали трошкови 60.000,00динара
- плаћених трошкова у извештајном периоду није било
- Неизмирено на крају извештајног периода 2.280.000,00динара
1. Канцеларијски материјал
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 46.648,00 динара
- одобрени трошкови по закључку стечајног судије 6.000,00 динара
-стварно настали трошкови у извештајном периоду 4.760,00 динара
- плаћених трошкова није било у извештајном периоду
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 51.408,00 динара
2. Електрична енергија
- неизмирене обавезе из претходног периода 383.194,89 динара
- одобрени трошкови у обрачунском периоду 0,00 динара
- стварно настали трошкови у извешт.периоду 0.00 динара
-- плаћених обавеза у извештајном периоду није било
- неизмирене обавезе на крају периода 383.194,89 динара
4. Гориво и мазиво
- неизмирене обавезе на почетку извеш.периода 187.162,80инара
- одобрени трошкови у извештајном периоду 17.388,00 динара
- стварно настали трошкови износе 9.735,00 динара
- плаћених трошкова у извештајном периоду није било
- неизмирене обавезе на крају обрач. периода 196.897,80 динара
5. Пошта и телефон
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 79.995,00 динара
- одобрени планир.трошкови по закључку ст.судије износе 6.240,00 динара
- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 5.184,00 динара
- плаћени трошкови у извештајном периоду 0,00 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 85.179,00 динара
9. Премија осигурања
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 141.512,53 динара
- стварно насталих и плаћених трошкова није било у извештајном периоду
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 141.512,53 динара
12. Вештачења и процене
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 116.496,30 динара
- одобрених и стварно насталих трошкова у извештајном периоду није било
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода су 116.496,30 динара
13.- Дневнице и путни трошкови
-неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.480,00 динара
- Одобрени трошкови на име дневнице и путних трошкова 0,00 динара
- стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 0,00динара
- плаћених трошкова у извештајном периоду није било
-неизмирене обавезе на крају извештајног периода су 3.480,00
15. Бруто зараде по уговору о делу
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 1.657.711,88 динара
- одобрено на име зараде по уговору о делу у известајном периоду 0,00
- стварно настали трошак  на име зараде по уговору о делу у известајном периоду 0,00
- плаћено на име зараде по уговору о делу у известајном периоду 0,00
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 1.657.711,88 динара
16. Књиговодствене услуге
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 282.000,00 динара
- одобрени планирани трошкови 36.000,00 динара
- стварно настали трошкови у извештајном периоду 36.000,00 динара
- плаћених трошкова у извештајном периоду није било
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 318.000,00 динара
18. Порези на имовину
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 219.137,44 динара
- стварно насталих ни плаћених трошкова у извештајном периоду није било
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 219.137,44 динара
19. Административне таксе
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 4.730,00 динара
- одобрени планирани трошак у извештајном периоду 0,00
- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара
- плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 4.730,00динара
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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

48.030.602,45

7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.077.267,21

 5.

45.077.267,21

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

99.420,00 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

99.420,00

0,00

0,00

Укупно без депозита

2.853.915,24

0,00

2.853.915,24

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

48.030.602,45

Коментар

Списак готовинских одлива - Утврђене обавезе на испитним рочиштима одржаним дана 04.03. и 14.04.2011.г. износе укупно
48.030.602,45 динара
- I исплатни ред - 2.853.915,24 динара,
- II исплатни ред - 99.420,00 динара и
- III исплатни ред - 45.077.267,21 динара

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

01.04.2018.

 5.

0,00

 4.

0,00

 2. 0,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

Почетно стање на рачунима 01.04.2018.године је 0,00 динара код Erste bank.
Прилив у извештајном периоду 0,00 динара
Одлив у извештајном периоду у износу од 0,00динара
Крајње стање на рачуну на дан 30.06.2018.год. је  0,00 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2018.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

Коментар
У извештајном периоду није било промена у благајни.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Укупно

Нема ангажованих стручњака.

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

210.000,00

93.417.982,68

1.190.000,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

94.817.982,68

Лиценце и патенти

0,00

0,00

 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

1. Готовина и готовински еквиваленти
- Текући рачун код Erste bank - стање 0,00 динара
5. Потраживање од 210.000,00 динара закуп пословног простора у управној згради у Брвенику ЈП   Пошта Србије
6. Залихе у износу од 1.190.000,00 динара
9. Непокретности 77.594.376,00 динара
 постројења 5.823.606,68 динара што укупно износи 93.417.982,68 динара

Укупно стечајни биланс на крају периода износи 94.817.982,68 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 судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду
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03.04.2018.  Поднесак суду за сагласност на план трошкова за април 2018
Привредном суду упућен поднесак за сагласност на приложени план трошкова за месец април 2018

03.04.2018.  Поднесак Привредном суду Краљево по предмету 2 П4 Ст.219/2018
Израда и упућивање поднеска Привредном суду Краљево изјашњење ст. управника на допис Привредног суда по предмету 2 П4
Ст.219/2018 повериоца Вујовић Радослава из Рашке

03.04.2018.  Обавештење Агенције за реституцију
Примљено обавештење Агенције за реституцију захтев за достављање уверења о кретању власниства који се односи на предметну
катастарску парцелу од 1945 до данас, бр.446-06-023-000081/2018-01 од 03.04.2018

12.04.2018.  Предлог АЛСУ тескт обраћања Одбору за давање сагл. за продају катастарске парцеле
Израда и упућивање предлога АЛСУ - тескт обраћања Одбору за давање сагласности за продају катастарске парцеле 2955/2 потес
Павлица

13.04.2018.  Предлог АЛСУ периодични извештај ст.дужника за период 01.01-31.03.2018
Израда и упућивање предлога АЛСУ периодичног извештај ст.дужника за период 01.01-31.03.2018

20.04.2018.  Поднесак Привредном суду Краљево препис сагласности на план трошкова за март 2018
Израда и упућивање поднеска Привредном суду Краљево захтев за достављање преписа сагласности на план трошкова за март 2018

25.04.2018.  Предлог АЛСУ план трошкова за мај 2018
Израда и упућивање предлога АЛСУ плана трошкова за мај 2018

27.04.2018.  Решење Привредног суда Краљево- план трошкова за март и април 2018
Примљено решење Привредног суда Краљево сагласност стечајном управнику на  план трошкова за март и април 2018 дана 27.04.2018

27.04.2018.  Поднесак Привредном суду Краљево изјашњење ст.управника о активностима
Израда и упућивање поднеска Привредном суду Краљево изјашњење ст.управника о активностима на спровођењу стечајног поступка и
уновчењу имовине стечајног дужника

30.04.2018.  Захтев за понуду за испитивање карактера отпада
Израда захтева за понуду за испитивање карактера отпада  и упућивање захтева: Градском заводу за јавно здравље Београд, Институт
молу-Стара Пазова и Институту ИМС ад-Београд

30.04.2018.  Упитник о власнику произвођачу отпада
Израда и упућивање упитника о власнику произвођачу отпада Градском заводу за јавно здравље - Београд

30.04.2018.  Захтев за испитивање отпада Институту ИМС ад - Београд
Израда и упућивање захтева за испитивање отпада/упитник Институту ИМС ад - Београд

10.05.2018.  Поднесак Привредном суду Краљево - план трошкова за мај 2018
Израда и упућивање поднеска Привредном суду Краљево - плана трошкова за мај 2018

10.05.2018.  Сагласност АЛСУ на план трошкова за мај 2018
Примљена сагласност АЛСУ на план трошкова за мај 2018 бр.1490/02-27-7317 од 04.05.2018

10.05.2018.  Захтев за хитно достављање извештаја о току предмета
Примљен захтев за хитно достављање извештаја о току предмета ст.41/2010 и извештаја везано за наводе у приговору посл.бр. 2 П4
Ст.219/2018 од 21.03.2018

18.05.2018.  Предлог АЛСУ план трошкова за јун 2018
Израда и упућивање предлога АЛСУ плана трошкова за јун 2018

10.06.2018.  Сагласност АЛСУ на план трошкова за јун 2018
Примљена сагласност АЛСУ на план трошкова за јун 2018, бр.1490/02-27-9274 од 04.06.2018

10.06.2018.  Поднесак Привредном суду Краљево - план трошкова за јун 2018
Израда и упућивање поднеска Привредном суду Краљево за сагласност на план трошкова за јун 2018

10.06.2018.  Примљен рачун од адвокатске канцел.Ивона Крактус - Београд
Примљен рачун од адвокатске канцел.Ивона Крактус - Београд на име извршених адвокатских услуга за мај 2018, на износ
20.000,00дин., рн.бр. 19/18 од 05.06.2018

10.06.2018.  Решење Привредног суда Краљево - план трошкова за мај 2018
Примљено решење Привредног суда Краљево којим се даје сагласност на план трошкова за мај 2018, дана 14.05.2018

29.06.2018.  Предлог АЛСУ план трошкова за јул 2018
Израда и упућивање предлога АЛСУ плана трошкова за јул 2018
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29.06.2018.  Решење Привредног суда Краљево - план трошкова за јун 2018
Примљено решење Привредног суда Краљево којим се даје сагласност на  план трошкова за јун 2018, дана 20.06.2018
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Прилози

20.10.2018.Датум:

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РУДНИК КОРЛАЋЕ АД БРВЕНИКНазив стечајног дужника:

Број предмета: Бр.1.Ст.41/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2018. 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:01.04.2018.за период од: 30.06.2018.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај 20.000,0004/4 09.04.2018.

Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај 20.000,0005/4-2018 07.05.2018.

Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај 20.000,0006/4-2018 11.06.2018.

Укупно: 60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај 20.000,0004/5-2018 09.04.2018.

Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај 20.000,0005/05-2018 07.05.2018.

Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај 20.000,0006/5-2018 11.06.2018.

Укупно: 60.000,00

120.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 1.500,0004/1 09.04.2018.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 1.880,0005/1 07.05.2018.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 1.380,0006/1 11.06.2018.

Укупно: 4.760,00

Гориво и мазиво

ГОРИВО И МАЗИВО 4.173,0004/2 09.04.2018.

ГОРИВО И МАЗИВО 2.433,0005/2 07.05.2018.

ГОРИВО И МАЗИВО 3.129,0006/2 11.06.2018.

Укупно: 9.735,00

Пошта и телефон

ПОШТА И ТЕЛЕФОН 1.724,0004/3 09.04.2018.

ПОШТА И ТЕЛЕФОН 1.380,0005/3 14.05.2018.

ПОШТА И ТЕЛЕФОН 2.080,0006/3 11.06.2018.

Укупно: 5.184,00
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Књиговодствене услуге

АГЕНЦИЈА ПРОФИТ 12.000,002018-92 01.05.2018.

АГЕНЦИЈА ПРОФИТ 12.000,00122 05.06.2018.

АГЕНЦИЈА ПРОФИТ 12.000,00133 30.06.2018.

Укупно: 36.000,00

55.679,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 175.679,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-107315-74
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-8589-26
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11005566-92

01.04.2018. 0,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2018.за период од: 30.06.2018.

Укупно: 0,00

0,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2018. 0,00
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