
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

4898/10

17.09.2013.

ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕРАЗИЈЕ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО У СТЕЧАЈУ БЕОГРАД, АНДРЕ НИКОЛИЋА 3

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Весна Тодоровић

Број лиценце:

07018690Матични број:

1) Војвођанска банка, 355000000112823932Текући рачуни стечајног дужника:

2) UNIVERZAL BANKA AD, 290-17724-30

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:01.04.2011. 30.06.2011.

 9.

Остала имовина

57.192.511,07

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

57.370.745,76Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

178.234,69

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.

01.04.2011.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника Теразије услужни центар а.д. Београд - у стечају на почетку извештајног периода, односно
на дан 01.04.2011. године, износила је 57,37 милиона, од чега су:
1. Готовина и готовински еквиваленти (поз.бр.1) - 178.243,69 динара
2. Некретнине, постројења и опрема, (поз.бр.9) -  57.192.511,07 динара, уз напомену да је ова позиција заснована на вредности из
почетног стечајног биланса будући да у досадашњем току стечаја није било промена на истој.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

57.370.745,76

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

57.192.511,07

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

178.234,69

Укупно

0,00

Коментар

У извештајном периоду није остварено увећање имовине стечајног дужника.

 8.

178.234,69Готовина 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

57.370.745,76

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

57.192.511,07

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

57.192.511,07

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

57.192.511,07

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
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Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена на позицијама имовине стечајног дужника из претходног извештајног периода.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

192.000,00

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

192.000,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,00192.000,00

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

0,00192.000,00

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

Током извештајног тромесечја стечајни дужник је остварио прилив средстава у износу од 192.000,00 динара по основу закупнине за
издати пословни простор закупцу "Тања Стар", а сагласно закљученом Уговору о закупу.
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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 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

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

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

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

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

Укупно 0,000,00 0,00 0,00 0,00

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 0,00 0,000,00

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

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

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

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

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

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

0,00 150,008. Платни промет 0,00 0,00150,00

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

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

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

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

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

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

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

0,00 0,0016. Књиговодствене услуге 0,00 0,000,00

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

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

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

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

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

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 150,000,00 0,00 150,00 0,00

Током извештајног периода стечајни дужник није имао реализованих трошкова, осим аутоматске наплате провизије пословне банке у
износу од 150,00 динара.

Коментар

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в
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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

58.935.700,92

I исплатни ред

 1.

III исплатни ред

58.950.645,92

7.

0,00

0,00

0,00

58.950.645,92

0,00

0,00

58.935.700,92

 5.

0,00

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

14.945,00 3.

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

14.945,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

0,00

Коментар

На одржаном испитном рочишту 06.06.2011.године усвојена је коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца
стечајног  дужника, на који начин су утврђена сва потраживања која је признао стечајни управник изузев потраживања која се односе на
два повериоца стечајног дужника, која је признао стечајни управник, а оспорио други поверилац пристутан на рочишту. Како разлучних
поверилаца у овом поступку није било, сва потраживања утврђена су као потраживања стечајних поверилаца која су разврстана у II и III
исплатни ред, а како је приказано у горњој табели.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2011.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

178.234,69 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2011.

 5.

150,00

 4.

370.084,69

 2. 192.000,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

Полазећи од почетног стања на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода и промена насталих током истог периода, на
дан 30.06.2011.године расположива средства на текућем рачуну стечајног дужника, који се води код пословне банке Универзал банка
АД Београд,  износила су 370.084,69 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.11.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2011.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

Стечајни дужник не води благајничко пословање, већ све трансакције обавља преко текућег рачуна.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Укупно

У ивештајном периоду није било ангажованих лица код стечајног дужника.

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

57.192.511,07

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

57.562.595,76

Лиценце и патенти

0,00

370.084,69

 8.

30.06.2011.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Полазећи од почетног стечајног биланса стечајног дужника, а имајући у виду настале промене током извештајног периода, укупна
вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2011. године износила је 57.562.595,76 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

21.04.2011.  Пријем, нумерисање и обрада података
Током извештајног периода спроведен је поступак подношења пријава потраживања поверилаца и њихово нумерисање бројевима од 1
до 51.

30.04.2011.  Обрада пријаве потраживања
Током априла месеца извршено је испитивање уредности и потпуности пријављених потраживања поверилаца, у ком периоду је
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стечајни управник једном броју поверилаца чије су пријаве биле некомплетне или нејасне у мери да се нису могле испитати, упутио
захтев за уређење поднетих пријава.

31.05.2011.  Испитивање од стране стечајног управника
Поступак испитивања пријава текао је све до дана сачињавања листе потраживања поверилаца, будући да су поједини повериоци по
претходном упуту стечајног управника накнадно достављали доказе на којима су заснивали свој пријављени потражни захтев, као и да
су на сличан начин поступили и поједини повериоци који су у међувремену добили обавештење стечајног управника о оспоравању
њихових пријављених потраживања.

01.06.2011.  Израда листе потраживања
Након спроведеног поступка испитивања пријава потраживања поверилаца, стечајни управник је сачинио листу признатих и оспорених
потраживања стечајних поверилаца, коју је потом у прописаном року доставио Привредном суду у Београду ради истицања на Огласној
табли.

02.06.2011.  Истицање листе потраживања на огласну таблу суда
За потребе одржавања испитног рочишта дана 02.06.2011. године истакнута је на Огласној табли Привредног суда у Београду Листа
признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника, а коју листу је сачинио стечајни управник.

20.06.2011.  Уновчење имовине
По спроведеном поступку анкетирања лица која се баве откупом секундарних сировина, понуду за откуп демонтиране и неупотребљиве
опреме и инвентара стечајног дужника која је затечена на локацији, односно у локалу у Ул. Устаничка бр. 127, а ради уновчења исте у
поступку непосредне погодбе, стечајном дужнику је доставио само један понуђач и то Предузеће Yost  д.о.о. из Сремске Митровице.

26.06.2011.  Пакете имовине
Ради припреме за продају неупотребљиве опреме и инвентара који се налазе у локалу у Ул. Устаничка бр. 127, дана 26.06.2011.године,
стечајни управник је издвојио из регисроване имовине стечајног дужника и исте груписао као пакет понуде, који је означен као целина
бр. 1.

20.06.2011.  Оглас
Ради смањења трошкова за стечајног дужника оглашавање продаје у дневним новинама, а за продају неупотребљивих делова опреме
и инвентара на локацији у Устаничкој бр. 127 није вршено, већ је продаја оглашена обавештењем стечајног управника које је истакнуто
на улазним вратима локала на наведеној адреси, као и путем усмене комуникације са потенцијалним купцима секундарних сировина.

25.05.2011.  Достава Захтева за доношење решења о уновчењу имовине стечајног дужника
Имајући у виду да на првом поверилачком рочишту није изгласано банкротство стечајног дужника, а да ни један овлашћени предлагач
до истека рока из чл.162.Закона о стечају није поднео план реорганизације стечајног дужника, те да су се стекли услови да Стечајни
Судија сходно одредби чл.131.ст.1.тачка 5.Закона о стечају донесе одлуку да се даљи ток стечајног поступка води продајом имовине
стечајног дужника, стечајни управник је сачинио предметни Захтев, те исти доставио Привредном суду у Београду-Стечајном Судији
дана 25.05.2011.године.

21.06.2011.  Подношење захтева за промену седишта стечајног дужника у АПР-у
Дана 21.06.2011. године поднет је захтев Агенцији за привредне регистре за промену седишта стечајног дужника из ул. Андре НИколића
бр.3 у Београду у ул. Бранкова 28/II у Београду, а који простор је стечајни дужник, по основу уговора о закупу, почео да користи крајем
маја месеца текуће године.

25.05.2011.  Уговор о закупу
Имајући у виду да стечајни дужник није располагао простором који се реално може користити за обављање стечајних активности,
будући да су простори којима располаже у неупотребљивом стању или издати трећим лицима, а да је његово седиште само формално
било регистровано, ради обезбеђења услова за вођење поступка стечаја закључен је Уговор о закупу пословног простора са
закуподавцем МБ Привредно кредитном банком ПКБ Банка АД - у стечају из Београда, по ком основу је стечајни дужник започео
коришћење дела пословног простора на адреси Бранкова 28 у Београду, а на којој је потом и регистровано ново седиште стечајног
дужника.

06.06.2011.  Уговор о издавању простора у Ул.Патријарха Јоаникија бр.25
По истеку раније закљученог уговора о закупу којим је стечајни дужник издавао локал у Ул.Патријарха Јоаникија бр.25, а ради
обезбеђења континуитета прихода за стечајног дужника, дана 06.06.2011. године стечајни дужник је закључио Уговор о закупу са
закупцем Трговина на мало "Тања стар" из Београда, на основу кога је стечајни дужник као закуподавац дао на употребу и коришћење
закупцу пословни простор са инвентаром који се налази у Београду ул. Патријарха Јоаникија бр. 25.

08.04.2011.  Изјашњење стечајног управника о излучним захтевима повериоца "Агенција за пословни простор"
Током априла месеца стечајни управник се изјаснио о поднетим излучним пријавама излучног повериоца Агенције за пословни простор
града Београда кога заступа Градско јавно правобранилаштво. Истим изјашњењем одбијен је излучни захтев повериоца у делу који се
односи на излучење пословног простора у Београду на адреси ул. Андре Николића бр.3 и излучни захтев у делу који се односи на
излучење пословног простора у Београду на адреси ул. Мештровићева бр.32, док је прихваћен излучни захтев повериоца у делу који се
односи на излучење пословног простора у Боеграду на адреси ул. Устаничка бр.127.

06.06.2011.  Испитно рочиште
Дана 06.06.2011.године одржано је Испитно рочиште на коме је усвојена коначна листа потраживања коју је саставио стечајни управник
и на коме је поверилац Зорица Томашевић оспорила потраживања поверилаца Ујчић Славице и Ђорђа Павловића, а која је претходно
признао стечајни управник.
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10.04.2011.  Уговор о пружању рачуноводствено-финансијских услуга
У априлу месецу закључен је Уговор о пружању рачуноводствено-финансијски услуга, вођења пословних књига и извршења свих
прописаних књиговодствено-рачуноводствених послова за стечајног дужника са књиговодственом агенцијом "Актива С.А.З.К.У." из
Београда ул. Бул. Краља Александра 255.

26.05.2011.  Изјашњење стечајног управника о излучном захтеву повериоца "Манком"д.о.о.
Током маја месеца стечајни управник је обрадио и изјаснио се о поднетој излучној пријави излучног повериоца MANCOM doo из
Београда, ул. Угриновачка бр.116. Одбијен је захтве повериоца MANCOM doo којим је тражено излучење из стечајне масе 43/137
делова непокретноси - локала бр.5 који се налази на Новом Београду у ул. Палмира Тољатија бр.5, у ТЦ Меркатор стари.

03.06.2011.  Доношење Решења о уновчењу имовине стечајног дужника
По поднеску стечајног управника од 25.05.2011.године, Привредни суд у Београду - Стечајни Судија је донео Решење којим је одређено
да ће се даљи ток стечаја водити уновчењем целокупне имовине стечајног дужника (банкротство)

02.06.2011.  Обавештавање поверилаца оспорених потраживања
Свим повериоцима чија је потраживања оспорио стечајни управник упућена су обавештења о оспоравању потраживања, а сагласно
одредбама Закона о стечају.

28.06.2011.  Предлог стечајног управника за сагласност Одбора и поверилаца ради продаје расходоване опреме путем
ДАна 28.06.2011.године, стечајни управник се обратио Одбору поверилаца са предлогом да се Одбор сагласи са продајом расходоване
и неупотребљиве опреме и инвентара, која је затечена на локацији у Ул. Устаничка бр. 127, у поступку непосредне погодбе, купцу -
Предузећу Yost д.о.о. из Сремске Митровице.
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Прилози

17.09.2013.Датум:

ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕРАЗИЈЕ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО У СТЕЧАЈУ БЕОГРАД, АНДРЕ НИКОЛИЋА 3

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 4898/10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2011. 30.06.2011.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

TANJA STAR 192.000,00Рн.бр.1/11 22.06.2011.

Укупно: 192.000,00

Укупни приходи: 192.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2011.за период од: 30.06.2011.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD 150,00Изв. бр. 5 30.06.2011.

Укупно: 150,00

150,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 150,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка, 355000000112823932
UNIVERZAL BANKA AD, 290-17724-30

01.04.2011. 178.234,69Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2011.за период од: 30.06.2011.

Закуп (у извештајном периоду)

TANJA STAR 192.000,0022.06.2011.

Укупно: 192.000,00

192.000,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2011.за период од: 30.06.2011.

Обавезе стечајне масе
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Платни промет

UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD 150,0030.06.2011.

Укупно: 150,00

150,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2011. 370.084,69
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