
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

Бр.2.Ст.117/2011

21.03.2014.

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЕЛЕКТРОКРАЈИНА - У
СТЕЧАЈУ БОР, ЗЕЛЕНИ БУЛЕВАР 19

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Број лиценце:

07630727Матични број:

1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-353911-8Текући рачуни стечајног дужника:

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:01.04.2013. 30.06.2013.

 9.

Остала имовина

50.900,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

529.222,47Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

9.112,47

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.

01.04.2013.

 10.

0,00

469.210,00

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

1а

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.04.2013. године:
1. Готовина и готовински еквиваленти - Стање на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" A.D. Београд, Филијала у Бору, износи
9.112,47 динара.
6. Залихе - Ликвидациона вредност залиха износи 469.210,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Ликвидациона вредност некретнина износи 50.900,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.04.2013.године, износи 529.222,47 динара.

НАПОМЕНА:
Магацин великопродаје - објекат је ванкњижно власништво стечајног дужника. Објекат је у државини стечајног дужника, евидентиран у
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књиговодственој документацији као својина стечајног дужника по основу изградње, укупне површине 139,86м2, док је код службе за
катастар непокретности општине Бор евидентиран као својина предузећа "Лак жица заштита" Бор, и то као објекат бр. 8 - Остале зграде
- магацин - објекат изграђен без одобрења за градњу. Укупна површина земљишта под зградом - објектом износи 80 м2, објекат се
налази на к.п.бр. 2152 и евидентиран је у ЛН 8793 КО Бор.

Дана 23.08.2011.године Решењем бр:952-02-838/08-Ц Службе за катастар непокретности општине Бор горе поменута имовина
укњижена је као својина стечајног дужника.

Међутим, ДОО Лак-Жица Заштита уложила је жалбу на поменуто решење Министарству животне средине, рударства и просторног
планирања, на коју је повереник стечајног управника упутила Одговор на жалбу са припадајућим доказима.
Када се поступак оконча и уколико објекат буде укњижен на име стечајног дужника, извршиће се попис објекта као накнадно
пронађене имовине и процена ликвидационе вредности исте.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

529.222,47

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

469.210,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

50.900,00

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

9.112,47

Укупно

0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

 8.

9.112,47Готовина 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

469.210,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

529.222,47

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

50.900,00

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

0,00 469.210,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

50.900,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

520.110,00

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 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 остварен готовински прилив.

3ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЕЛЕКТРОКРАЈИНА - У СТЕЧАЈУ БОР, ЗЕЛЕНИ
БУЛЕВАР 19  - Извештај за  април - јун 2013.



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

160.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 160.000,000,00

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

863.000,00 54.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 54.000,00 917.000,000,00

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 0,001.023.000,00 54.000,00 54.000,00 1.077.000,00

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 4.000,00 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

24.000,00 9.000,004. Гориво и мазиво 9.000,00 33.000,000,00

12.561,00 4.566,005. Пошта и телефон 6.000,00 17.127,000,00

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 3.000,00 0,000,00

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

277.316,14 53.041,0215. Бруто зараде по уговору о делу 53.041,02 330.357,160,00

82.500,00 15.000,0016. Књиговодствене услуге 15.000,00 97.500,000,00

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

20.266,67 1.217,4718. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 1.269,95 21.484,140,00

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 4.000,00 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 0,00416.643,81 95.310,97 82.824,49 499.468,30

У извештајном периоду, стварно настали трошкови стечајног поступка износе 54.000,00 динара, и то:
5. Накнада трошкова стечајног управника за 2.квартал 2013.године износи 54.000,00 динара.

У извештајном периоду. није било плаћених трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду, стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе у укупном износу од  82.824,49 динара, и то:
4. Трошкови горива за превоз повереника стечајног управника за 2.квартал 2013. године, износе 9.000,00 динара.
5. Трошкови електронске допуне мобилног телефона повереника и ПТТ трошкови износе 4.566,00 динара.
15. Бруто зараде за једно ангажовано лице по Уговору о делу износе  53.041,02 динара, са припадајућим порезима и доприносима за 2.

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

квартал 2013.године.
16. Стварно настали трошкови накнаде за књиговодствене услуге износе 15.000,00 динара.
18. Порези -Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору - 4.рата у износу од 1.217,47 динара.

У извештајном периоду, није било плаћених трошкова по основу обавеза стечајне масе.

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије, бр. 2.Ст.117/2011 од 10.04.2013., 13.05.2013., и 07.06.2013.године, у укупном износу
од 149.310,97 динара, за период април-јун 2013. године.

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

963.951,80

7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

963.951,80

 5.

963.951,80

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

0,00 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

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

963.951,80

Коментар

На испитном рочишту одржаног дана 23.08.2011.године, а по основу донетог Закључка стечајног судије утврђена је листа признатих и
оспорених потраживања поверилаца разврстаних по следећим исплатним редовима:

III исплатни ред - призната потраживања у износу од 963.951,80 динара.

Укупно неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 963.951,80 динара.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2013.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

9.112,47 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2013.

 5.

0,00

 4.

9.112,47

 2. 0,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на рачуну код "Banca Intesa", на дан 01.04.2013.године, износи 9.112,47 динара.
2. У извештајном периоду, укупан прилив износи 0,00 динара.
3. У извештајном периоду, укупан одлив износи 0,00 динара.

6. Крајње стање на рачуну код "Banca Intesa", са депозитом, на дан 30.06.2013.године, износи 9.112,47 динара.
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0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.13.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2013.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Катарина Стаменковић1. 0,00

СР "Васов" Бор2. 0,00

0,00Укупно

У извештајном периоду ангажовано је једно по Уговору о делу на административним и осталим пословима које захтева редован ток
вођења стечајног поступка:
- Катарина Стаменковић - по Уговору о делу од 15.04.2011.године до окончања стечајног поступка за бруто месечну накнаду у износу од
17.680,34 динара са припадајућим порезима и доприносима и социјалним осигурањем.
За потребе књиговодствених услуга ангажована је СР "Васов" из Бора за месечну бруто накнаду у износу од 5.000,00 динара.
У извештајном периоду није извршена исплата за ангажовано лице, као ни за књиговодствену агенцију.

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

50.900,00

469.210,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

529.222,47

Лиценце и патенти

0,00

9.112,47

 8.

30.06.2013.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода, на дан 30.06.2013.године:
1. Готовина и готовински еквиваленти - Стање на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" A.D. Београд, Филијала у Бору, износи
9.112,47 динара.
6. Залихе - Ликвидациона вредност залиха износи 469.210,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Ликвидациона вредност некретнина износи 50.900,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.06.2013.године, износи 529.222,47 динара.

НАПОМЕНА:
Магацин великопродаје - објекат је ванкњижно власништво стечајног дужника. Објекат је у државини стечајног дужника, евидентиран у
књиговодственој документацији као својина стечајног дужника по основу изградње, укупне површине 139,86м2, док је код службе за
катастар непокретности општине Бор евидентиран као својина предузећа "Лак жица заштита" Бор, и то као објекат бр. 8 - Остале зграде
- магацин - објекат изграђен без одобрења за градњу. Укупна површина земљишта под зградом - објектом износи 80 м2, објекат се
налази на к.п.бр. 2152 и евидентиран је у ЛН 8793 КО Бор.

Дана 23.08.2011.године Решењем бр:952-02-838/08-Ц Службе за катастар непокретности општине Бор горе поменута имовина
укњижена је као својина стечајног дужника.
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Међутим, ДОО Лак-Жица Заштита уложила је жалбу на поменуто решење Министарству животне средине, рударства и просторног
планирања, на коју је повереник стечајног управника упутила Одговор на жалбу са припадајућим доказима.
Када се поступак оконча и уколико објекат буде укњижен на име стечајног дужника, извршиће се попис објекта као накнадно
пронађене имовине и процена ликвидационе вредности исте.

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

11.04.2013.  Поновљена ургенција за поступање
Министарству грађевинарства и урбанизма Београд, а преко СКН Бор, достављена  Поновљене урганције за поступање у вези уложене
Жалбе Лак Жице Заштите ДОО Бор на Решење СКН Бор 03 Бр.952-02-838/08-ц и одговора стечајног управника на поднету Жалбу, уз
копије достављене Ургенције за поступање по горе наведеној жалби од 25.05.2012.године, поновљене Ургенција за поступање од
12.12.2012.године и 18.02.2013.године, а све имајући у виду да је предметна имовина овог поступка једина имовина евидентирана као
имовина у власништву стечајног дужника и чињенице да је стечајни поступак сам по себи хитан, као и чињенице да се одуговлачењем
овог поступка стварају непотребни трошкови стечајног поступка које није могуће сервисирати због недостатка средстава у стечајном
маси, који трошкови прете да прерасту очекивану вредност стечајне масе, а све у интересу заштите поверилаца и очувању стечајне
масе.

19.04.2013.  Предлог радњи - план трошкова за мај 2013.године
Урађен план трошкова за мај месец 2013.године и исти предат Агенцији за приватизацију на давање сагласности на предложени план
трошкова.

19.04.2013.  Предлог радњи - 1.квартални извештај за 2013.годину
Урађен 1.квартални извештај стечајног дужника за 2013.годину и предат Агенцији за приватизацију на давање сагласности на исти.

27.04.2013.  Трошковник за мај 2013.године
Након добијене сагласности на предложени план трошкова за мај месец 2013.године од стране Агенције за приватизацију, исти предат
стечајном судији на давање сагласности на предложени трошковник за 05/13.

20.05.2013.  Предлог радњи - план трошкова за јун 2013.године
Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на предложени план трошкова за јун месец 2013.године.

03.06.2013.  Поновљена Ургенција за поступање
Министарству грађевинарства и урбанизма Београд, а преко СКН Бор, достављена  Поновљене урганције за поступање у вези уложене
Жалбе Лак Жице Заштите ДОО Бор на Решење СКН Бор 03 Бр.952-02-838/08-ц и одговора стечајног управника на поднету Жалбу, уз
копије достављене Ургенције за поступање по горе наведеној жалби од 25.05.2012.године, поновљене Ургенција за поступање од
12.12.2012.године, 18.02.2013.године и 10.04.2013.године, а све имајући у виду да је предметна имовина овог поступка једина имовина
евидентирана као имовина у власништву стечајног дужника и чињенице да је стечајни поступак сам по себи хитан, као и чињенице да се
одуговлачењем овог поступка стварају непотребни трошкови стечајног поступка које није могуће сервисирати због недостатка средстава
у стечајном маси, који трошкови прете да прерасту очекивану вредност стечајне масе, а све у интересу заштите поверилаца и очувању
стечајне масе.
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05.06.2013.  Трошковник за 06/13
Након добијене сагласности на предложени план трошкова за јун месец 2013.године од стране Агенције за приватизацију, исти предат
стечајном судији на давање сагласности на предложени трошковник за 06/13.

11.06.2013.  Захтев за доставу понуде за осигурање имовине стечајног дужника
Осигуравајућим кућама Комапнији "Дунав осигурање" Пословно место у Бору, Компанији ДДОР Нови Сад-Пословно место у Бору и
Компанији "Таково осигурање" Крагујевац-Пословно место у Бору достављени су Захтеви за доставу понуде за осигурање имовине
стечајног дужника за период од 12 месеци.

13.06.2013.  Пуномоћје
По основу Позива Одељења локалне пореске адмнистрације Општинске управе у Бору, издато Пуномоћје којим је овлашћена Зорана
Миленковић да у име и за рачун стечајног дужника достави тражену документацији, односно употпуни предату пореску пријаву
документацијом у којој се види да је имовина стечајног дужника књижена на конту 14-стална средства намењена продаји, као и да
достави копију решења о банкротству стечајног дужника и закључка којим се налаже уновчење имовине стечајног дужника.

17.06.2013.  Предлог радњи - осигурање имовине
На Захтев за достављање понуда за осигурање имовине стечајног дужника пристигле су само две понуде. Агенцији за приватизацију
достављен предлог радњи за давање сагласности на осигурање имовине стечајног дужника код Компаније ДДОР Нови Сад - Пословно
место у Бору, као најповољнијег понуђача на период од 12 месеци.

18.06.2013.  Предлог рањи - план трошкова за јул 2013.године
Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за јул 2013.године.

21.06.2013.  Полиса осигурања имовине стечајног дужника
Након добијене сагласности за осигурање имовине стечајног дужника, закључена Полиса осигурања имовине на период од 12 месеци,
укупне премије у износу од 2.247,00 динара са Компанијом ДДОР Нови Сад - пословно место у Бору.

30.06.2013.  2. квартал 2013.године
У извештајном периоду уредно евидентиране све настале обавезе, као и њихова плаћања сходно одобреним трошковницима.
Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, обилазак имовине стечајног
дужника, одлазак у Привредни суд у Зајечару, а све сходно одредбама Закона о стечају.
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Прилози

21.03.2014.Датум:
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ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЕЛЕКТРОКРАЈИНА - У
СТЕЧАЈУ БОР, ЗЕЛЕНИ БУЛЕВАР 19

Назив стечајног дужника:

Број предмета: Бр.2.Ст.117/2011

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2013. 30.06.2013.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2013.за период од: 30.06.2013.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 18.000,00април/13 01.04.2013.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 18.000,00мај/13 01.05.2013.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 18.000,00јун/13 01.06.2013.

Укупно: 54.000,00

54.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 3.000,0004/13 гориво 01.04.2013.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 3.000,0005/13 гориво 01.05.2013.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 3.000,0006/13 гориво 01.06.2013.

Укупно: 9.000,00

Пошта и телефон

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 1.500,0004/13 мобилни 01.04.2013.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 1.500,0005/13 мобилни 01.05.2013.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 1.500,0006/13 мобилни 01.06.2013.

ПТТ трошкови 66,00ПТТ 06/13 01.06.2013.

Укупно: 4.566,00

Бруто зараде по уговору о делу

Стаменковић Катарина 17.680,3434-04/13 01.04.2013.

Стаменковић Катарина 17.680,3434-05/13 01.05.2013.

Стаменковић Катарина 17.680,3434-06/13 01.06.2013.

Укупно: 53.041,02

Књиговодствене услуге

СР "Васов" Бор 5.000,0035-04/13 01.04.2013.

СР "Васов" Бор 5.000,0035-05/13 01.05.2013.

СР "Васов" Бор 5.000,0035-06/13 01.06.2013.

Укупно: 15.000,00
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Порези (на имовину, добит, кап. добит)

ОУ Бор, Локална пореска администрација
1.217,47

434-3/2434/2012-
4/13

15.06.2013.

Укупно: 1.217,47

82.824,49Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 136.824,49

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-353911-8

01.04.2013. 9.112,47Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2013.за период од: 30.06.2013.

Укупно: 0,00

0,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2013. 9.112,47
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