
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст.138/2011

03.10.2019.

Акционарско друштво СОКОГРАД Сокобања, 27. Марта 5

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Име и презиме стечајног управника: Драгана Тодоровић

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Број лиценце: 155-0196

07654723Матични број:

1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363578-10Текући 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:01.07.2019. 30.09.2019.

 9.

Остала имовина

51.860.146,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

51.905.286,25Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

-7.000,00

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

12.140,25

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

7.000,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.07.2019.

 10.

0,00

40.000,00

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

1а

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2019. године чини:
1. Готовина и готовински еквиваленти - -7.000,00 динара (износ готовине појављује се као разлика између уплаћеног депозита и
стварног стања на рачуну стечајног дужника - јер је програмом ЕРС предвиђено да се на крају приказује вредност имовине БЕЗ износа
уплаћеног на име дeпозита).
НАПОМЕНА: Стварно стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара, на рачуну код Банке Интеса АД
Београд.
3. Депозит за продају имовине закуп - 7.000,00 динара - По Уговору о закупу бр.9 од 31.01.2014. године, деопзит у висини једне месечне
закупнине, који ће бити враћен закупцу након исплате последње закупнине - О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В.
"Ртањ".
5. Потраживања у износу од 12.140,25 динара.
6. Залихе - 40.000,00 динара.
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9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 51.860.146,00 динара (процењена вредност имовине стечајног дужника
према ЕФИ-у и урађеној процени судског вештака).

Укупно БЕЗ депозита на дан 01.07.2019. године - 51.905.286,25 динара.

Напомена: Привредни суд Зајечар је 18.05.2017. године на основу неплаћених судских такси и опомена извршио блокаду текућег рачуна
стечајног дужника. Сва средства која се уплате на рачун стечајног дужника се кроз принудну наплату преносе Привредном суду Зајечар.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

51.905.286,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

40.000,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

51.860.146,00

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

-7.000,00

Укупно

12.140,25

Коментар

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

 8.

-7.000,00Готовина 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

12.140,25

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

40.000,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

51.905.286,25

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

51.860.146,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.
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0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 40.000,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

51.860.146,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

51.912.286,25

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

12.140,25

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

21.000,00

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

21.000,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,0021.000,00

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

0,0021.000,00

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 остварен је готовински прилив у укупном износу од 21.000,00 динара:
10. Закуп (у извештајном периоду) - 21.000,00 динара - По Уговору о закупу бр. 9 од 31.01.2014. године О.Д. "Миладиновић Топлица и
остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ".

Фактурисано у извештајном периоду - 21.000,00 динара:
10. Закуп (у извештајном периоду) - 21.000,00 динара - По Уговору о закупу бр. 9 од 31.01.2014. године - закуп за 3. квартал 2019. године
- О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ".
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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

150.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 150.000,000,00

646.337,40 0,002. Судски трошкови 84.000,00 625.337,4021.000,00

1.530.000,00 45.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 45.000,00 1.575.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

1.000.396,80 24.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 24.000,00 1.024.396,800,00

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 21.000,003.326.734,20 153.000,00 69.000,00 3.374.734,20

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

275,00 0,001. Канцеларијски материјал 4.500,00 275,000,00

9.563,76 0,002. Електрична енергија 0,00 9.563,760,00

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

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

3.155,00 231,005. Пошта и телефон 7.000,00 3.386,000,00

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 12.000,00 0,000,00

234.209,54 0,009. Премија осигурања 0,00 234.209,540,00

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

60.180,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 60.180,000,00

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

1.211.774,25 47.468,3415. Бруто зараде по уговору о делу 47.468,34 1.259.242,590,00

447.500,00 15.000,0016. Књиговодствене услуге 15.000,00 462.500,000,00

258.000,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 258.000,000,00

3.188.691,62 229.724,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 229.724,00 3.418.415,620,00

4.900,00 0,0019. Административне таксе 0,00 4.900,000,00

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

264.000,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 264.000,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 0,005.682.249,17 315.692,34 292.423,34 5.974.672,51

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 69.000,00 динара:
3. Прелиминарна награда стечајног управника за 3. квартал 2019. године - 45.000,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника за 3. квартал 2019. године - 24.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 21.000,00 динара:
2. Судски трошкови - 21.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 292.423,34 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. Пошта и телефон - 231,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажовано лице у извештајном периоду - 47.468,34 динара.
16. Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 229.724,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 0,00 динара.

Напомена: Привредни суд Зајечар је 18.05.2017. године на основу неплаћених судских такси и опомена извршио блокаду текућег рачуна
стечајног дужника. Сва средства која се уплате на рачун стечајног дужника се кроз принудну наплату преносе Привредном суду Зајечар.

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

29.748.153,02

7.

0,00

0,00

6.091.326,49

0,00

0,00

0,00

23.367.712,61

 5.

23.367.712,61

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

32.859,02 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

32.859,02

0,00

0,00

Укупно без депозита

256.254,90

0,00

256.254,90

6.091.326,49

Врста одлива

Разлучни повериоци

29.748.153,02

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:
1. Разлучни повериоци - 6.091.326,49 динара,
2. I исплатни ред - 256.254,90 динара,
3. II исплатни ред - 32.859,02 динара,
4. III исплатни ред - 23.367.712,61 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода - 29.748.153,02 динара.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2019.

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

01.07.2019.

 5.

21.000,00

 4.

0,00

 2. 21.000,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.07.2019. године - 0,00 динара.
2. Укупан прилив - 21.000,00 динара
3. Укупан одлив - 21.000,00 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2019. године - 0,00 динара.
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Напомена: Привредни суд Зајечар је 18.05.2017. године на основу неплаћених судских такси и опомена извршио блокаду текућег рачуна
стечајног дужника. Сва средства која се уплате на рачун стечајног дужника се кроз принудну наплату преносе Привредном суду Зајечар.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.19.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2019.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Дејан Радосављевић1. 0,00

СР "Васов"2. 0,00

0,00Укупно

На свим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажовано је једно лице по Уговору о делу:
- Дејан Радосављевић - за месечну бруто зараду од 15.822,78 динара.

У извештајном периоду није извршена исплата накнаде за ангажовано лице.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самостална радња за пружање њиговодствених услуга "Васов" из Бора за бруто
месечну накнаду од 5.000,00 динара.

Није извршена исплата накнаде књиговодственој агенцији у извештајном периоду.

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

12.140,25

51.860.146,00

40.000,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

51.905.286,25

Лиценце и патенти

0,00

-7.000,00

 8.

30.09.2019.

0,00

 6.

Укупно без депозита

7.000,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2019. године чини:
1. Готовина и готовински еквиваленти - -7.000,00 динара (износ готовине појављује се као разлика између уплаћеног депозита и
стварног стања на рачуну стечајног дужника - јер је програмом ЕРС предвиђено да се на крају приказује вредност имовине БЕЗ износа
уплаћеног на име дeпозита).
НАПОМЕНА: Стварно стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара, на рачуну код Банке Интеса АД
Београд.
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3. Депозит за продају имовине закуп - 7.000,00 динара - По Уговору о закупу бр.9 од 31.01.2014. године, деопзит у висини једне месечне
закупнине, који ће бити враћен закупцу након исплате последње закупнине - О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В.
"Ртањ".
5. Потраживања у износу од 12.140,25 динара.
6. Залихе - 40.000,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 51.860.146,00 динара (процењена вредност имовине стечајног дужника
према ЕФИ-у и урађеној процени судског вештака).

Укупно БЕЗ депозита на дан 30.06.2019. године - 51.905.286,25 динара.

Напомена: Привредни суд Зајечар је 18.05.2017. године на основу неплаћених судских такси и опомена извршио блокаду текућег рачуна
стечајног дужника. Сва средства која се уплате на рачун стечајног дужника се кроз принудну наплату преносе Привредном суду Зајечар.

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

01.07.2019.  Кривична пријава против НН починиоца
МУП-у, Полицијској станици Сокобања достављена Кривична пријава против НН починиоца.
Дана 28.06.2019. године стечајни управник је обавештен о пожару у управној зграади стечајног дужника, који је локализован од стране
ватрогаасне службе општине Сокобања.
Дана 01.07.2019. године одлласком на лице места стечајни управник је утврдио да у једном делу упрвне зграде пожар и даље тиња,
односно види се дим и чује пуцкетање из којих разлогаа је одмах обавестио ватрогаасну слжбу, која је приступила поновног гашењу.
Како је код стечајног дужника одавно обустављена испорука електричне енргије и како су у потпуности почупане електро инсталације
не постоји могућност да је до пожара дошло услед квара на електро инсталацијама, што упућује на то да је до пожара дошло
извршењем кривичног дела од стране НН починиоца.
Укупна вредност причињене штете износи оквирно износи око 2. 500.000,00 динара али иста се не може прецизно утврдити без
предходног вештачења.
На основу наведених чињеница, предлажено је да  МУП РС ПС СОКОБАЊА ( по хитном поступку) предузме  потребне  и законом
предвиђене радње, како би се утврдила одговорност и извршиоци овог кривичног дела казнили по Закону.

01.07.2019.  Обавештење судији о поднетој кривичној пријави и захтев за додатна средства на име предујма трошкова
Привредном суду Зајечар, стечајном судији достављено Обавештење судији о поднетој кривичној пријави и захтев за додатна средства
на име предујма трошкова стечајног поступка.
У самом Обавештењу је наведено да имовина стечајног дужника и даље није осигурана, да се услед пожара, провалних крађа и слично,
иста додатно обезвређује, а да се на назире крај поступку пред Агенцијом за реституцију, па стечајни управник ПОНОВО ПРЕДЛАЖЕ да
стечајни судија наложи подносиоцу предлога за покретање стечајног поступка и / или свим повериоцама у чијем интересу је даље
спровођење стечајног поступка, да изврше уплату додатних средстава на име предујма за спровођење стечајног поступка, како би
стечајни управник могао да покрије  до сада настале, а ненамирене трошкове трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе, да
осигура имовину стечајног дужника, архивира преосталу пословну документацију из периода пре отварања стечајног поступка,  као и да
настави са даљим спровођењем стечајног поступка, а све у интересу заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе, што је
превасходни циљ стечајног поступка, уз јасну НАПОМЕНУ да стечајни управник НЕ МОЖЕ И НЕЋЕ да одговара за последице
пропуштања, које могу наступити услед недостатка новчаних средстава за даље спровођење стечајног поступка и да није више у
могућности да из сопствених средстава финансира неопходне трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе ( гориво, ПТТ
трошкови, канцеларијски материјал, накнаде за предају завршних рачуна, административне таксе  и сл.).
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02.07.2019.  Трошковник 08/19
Стечајном судији достављен план трошкова за август 2019. године ради давања сагласности на предложено.

02.07.2019.  2. квартални извештај за 2019. годину
Квартални извештај за период април - јун 2019. године, достављен Привредном суду у Зајечару, Агенцији за лиценцирање стечајних
управника, председнику Скупштине и председнику Одбора поверилаца.

16.08.2019.  Трошковник 09/19
Стечајном судији достављен план трошкова за септембар 2019. године ради давања сагласности на предложено.

10.09.2019.  Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 19 Уговора о делу
Стечајном судији достављен је Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 19 Уговора о делу бр. 9 са Дејаном Радосављевићем.

16.09.2019.  Трошковник 10/19
Стечајном судији достављен план трошкова за октобар 2019. године ради давања сагласности на предложено.

20.09.2019.  Анекс бр. 19 Уговора о делу
Након добијене сагласности стечајног судије Привредног суда Зајечар, закључен је Анекс бр. 19 Уговора о делу са Дејаном
Радосављевићем.
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Прилози

03.10.2019.Датум:

Акционарско друштво СОКОГРАД Сокобања, 27. Марта 5Назив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст.138/2011

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2019. 30.09.2019.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ" 7.000,0007/19 01.07.2019.

О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ" 7.000,0008/19 01.08.2019.

О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ" 7.000,0009/19 02.09.2019.

Укупно: 21.000,00

Укупни приходи: 21.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2019.за период од: 30.09.2019.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор
15.000,00

Ст. 138/2011-
07/19

01.07.2019.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор
15.000,00

Ст. 138/2011-
08/19

01.08.2019.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор
15.000,00

Ст. 138/2011-
09/19

01.09.2019.

Укупно: 45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 8.000,00јул/19 01.07.2019.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 8.000,00август/19 01.08.2019.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 8.000,00септембар/19 01.09.2019.

Укупно: 24.000,00

69.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон

ПТТ трошкови 150,00ПТТ 07/19 01.07.2019.

ПТТ трошкови 81,00ПТТ 08/19 01.08.2019.

Укупно: 231,00

Бруто зараде по уговору о делу

Радосављевић Дејан 15.822,789-07/19 01.07.2019.

Радосављевић Дејан 15.822,789-08/19 01.08.2019.

Радосављевић Дејан 15.822,789-09/19 01.09.2019.

Укупно: 47.468,34

Књиговодствене услуге

СР "Васов" Бор 5.000,0026-07/19 01.07.2019.

СР "Васов" Бор 5.000,0026-08/19 01.08.2019.

СР "Васов" Бор 5.000,0026-09/19 01.09.2019.
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Књиговодствене услуге

Укупно: 15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

РС ОУ Општине Сокобања, Одељење за финансије, наплату јавних
прихода и имовинско правне послове

229.724,00

Порез на
имовину II
тромесечје 2019.
године

01.07.2019.

Укупно: 229.724,00

292.423,34Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 361.423,34

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210016944-48
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-84939-90
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001132-48
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-57000096-34
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363578-10

01.07.2019. 0,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2019.за период од: 30.09.2019.

Закуп (у извештајном периоду)

О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ" 7.000,0002.07.2019.

О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ" 7.000,0002.08.2019.

О.Д. "Миладиновић Топлица и остали" Сокобања, Ц.О.В. "Ртањ" 7.000,0005.09.2019.

Укупно: 21.000,00

21.000,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2019.за период од: 30.09.2019.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Зајечару 7.000,0002.07.2019.

Привредни суд у Зајечару 7.000,0002.08.2019.

Привредни суд у Зајечару 7.000,0005.09.2019.

Укупно: 21.000,00

21.000,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2019. 0,00
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