
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

Ст-489/2011

27.10.2015.

КОНФЕКЦИЈА "КЛУЗ-СРЕМ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
РУМА, Индустријска бб

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Јелена Калађурђевић

Број лиценце:

17195581Матични број:

1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366321-26Текући рачуни стечајног дужника:

2) Војвођанска банка  а.д. Нови Сад, 355-0003200250243-

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:01.04.2015. 30.06.2015.

 9.

Остала имовина

224.155.850,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

227.020.965,15Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

117.569,79

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

2.072.605,36

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.

01.04.2015.

 10.

0,00

674.940,00

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

1а

Коментар

Имовину која има исказану одређену ликвидациону вредност чине:

-готовина и готовински еквиваленти у износу од  117.569,79 динара.
-потраживања у износу од 2.072.605,36 динара,
-залихе у износу од 674.940,00 динара,
-некретнине, постројења и опрема у износу од 224.155.850,00 динара,

што укупно износи 227.020.965,15 динара.
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Потраживања се односе на процењени износ могуће наплативих потраживања.
Залихе се односе на готове производе и  материјале.
Постројења и опрема су највећим делом старије производње и као таква немају значајнију тржишну вредност.

Некретнине се односе на:

- објекте у оквиру фабричког круга у Руми у улици Индустријска ББ и то изграђене на парцели број 6790, као и парцели број 6791 у К.О.
Рума, укупне укњижене бруто површине 4.408 м2;

- стамбени објекат у Руми у насељу "Игралиште" ЕЛ-8, стан број 45 (у нарави представља гарсоњеру површине 27 м2) изграђен на
парцели број 1650/3 у К.О. Рума.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

227.020.965,15

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

674.940,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

224.155.850,00

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

117.569,79

Укупно

2.072.605,36

Коментар

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

 8.

117.569,79Готовина 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

2.072.605,36

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

674.940,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

227.020.965,15

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

224.155.850,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.
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52.999.999,990,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

515.621,90 0,00

0,00

0,00

171.015.168,11

Лиценце и патенти

300.000,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

2.372.605,36

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

2.072.605,36

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

52.840.681,89

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

159.318,10

171.530.790,01

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

Остварена је продајна цена у износу од 53.000.000,00 динара и односи се на продајну цену коју је платио купац по основу закљученог
Уговора о купопродаји  покретне и непокретне имовине са купцем привредним друштвом "Fixa shoes" доо из Београда. Истовремено
долази и до корекције процењене вредности имовине услед остварене продајне цене у мањем износу од процењене вредности и то у
укупном износу од 171.530.790,01 динара.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

159.318,10

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

6.624,00

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 39.720,64

 8.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

39.666.625,55

Списак готовинских прилива и одлива

52.840.681,89

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

53.690.690,57

Списак готовинских прилива

13.174.056,36

0,00

0,006.624,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

119.597,46

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

39.869.023,00

0,00

 2.

4.409,67

-0,02

4.409,65

2а

39.786.223,0153.769.080,91

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

684.066,58

0,00

679.656,91

0,00

Коментар

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 53.690.690,57 динара се односи на следеће:

-фактурну вредност залиха материјала у износу од 159.318,10 динара
-вредност некретнина, постројења и опреме у износу уговорене као и фактурисане вредности од 52.840.681,89 динара.
- закупнине по уговору о закупу пословног простора у износу од 6.624,00 динара
- рефундацију трошкова који произилазе из уговора о закупу пословног простора као и по основу фактуре  по уговору о продаји
покретне и непокретне имовине и то у укупном износу од 684.066,58 динара.

Остварени приливи се односе на:
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-уплаћен је депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 39.869.023,00 динара, од тога депозит за продају имовине у износу од
39.786.223,00 динара и депозит по основу уговора о закупу пословног простора у износу од 82.800,00 динара.
-приливе  за закупнине по основу уговора о закупу пословног простора  у укупном износу од 6.624,00 динара.
-прилив по основу потраживања која су настала у извештајном периоду у износу од 679.656,91 динара, а односи се на финансијске
приливе  по основу рефеундација трошкова по фактурама стечајног дужника, а по основу уговора о закупу пословног простора, као и по
основу прилива по фактури издатој након закључења Уговора о продаји покретне и непокретне имовине.

Укупни остварени приливи у извештајном период износи 53.769.080,.91 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

456.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 456.000,000,00

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

490.000,00 105.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 105.000,00 35.000,00560.000,00

0,00 0,00
4.

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

735.000,00 150.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 150.000,00 855.000,0030.000,00

34.888,00 33.228,006. Накнада трошкова чланова одбора повер. 43.400,00 22.152,0045.964,00

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 635.964,001.715.888,00 298.400,00 288.228,00 1.368.152,00

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 10.043,001. Канцеларијски материјал 15.000,00 0,0010.043,00

0,00 170.927,302. Електрична енергија 220.000,00 0,00170.927,30

221.104,83 18.378,723. Комуналне услуге 34.000,00 8.701,00230.782,55

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

0,00 11.079,185. Пошта и телефон 15.000,00 721,1610.358,02

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 12.300,548. Платни промет 10.000,00 0,0012.300,54

144.171,30 24.028,559. Премија осигурања 75.000,00 0,00168.199,85

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

1.190.400,00 297.600,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 450.000,00 0,001.488.000,00

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

0,00 4.000,0013. Дневнице и путни трошкови 4.500,00 2.500,001.500,00

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

220.367,80 132.149,4015. Бруто зараде по уговору о делу 121.590,00 31.645,00320.872,20

276.000,00 40.000,0016. Књиговодствене услуге 30.000,00 0,00316.000,00

320.000,00 120.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 120.000,00 0,00440.000,00

1.777.961,85 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 247.640,00 0,001.777.961,85

0,00 9.935,0019. Административне таксе 24.000,00 670,009.265,00

0,00 492.692,0020. ПДВ 30.000,00 492.692,000,00

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

0,00 0,0022. Трошкови оглашавања 110.000,00 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 0,0023. Трошкови продаје имовине 0,00 0,000,00

0,00 450,0024. Остали трошкови стечајне масе 3.000,00 450,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 4.956.210,314.150.005,78 1.509.730,00 1.343.583,69 537.379,16

Трошкови стечајног поступка се односе на :

- стварно настале трошкове стечајног поступка у укупном износу од 288.228,00 динара, које чине: прелиминарна награда стечајног
управника у износу од 105.000,00 динара; накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара ( од чега Агенцији за
приватизацију као стечајном управнику износ од 105.000,00 дин., а поверенику стечајног управника износ од 45.000,00 дин. за трошкове
горива и употребе мобилног телефона); накнада трошкова чланова одбора поверилаца ( по одлуци одбора поверилаца стварни
трошкови за чланове и нужни за председника одбора поверилаца) у укупном  износу од 33.228,00 динара.
-плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду у износу од 635.964,00 динара се односе на: прелиминарну награду у
износу од 560.000,00, накнаду трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара (од чега поверенику стечајног управника
износ од 27.000,00 динара за рефундацију трошкова горива и износ од 3.000,00 динара за употребу мобилног телефона) и накнаду
нужних трошкова Председника одбора поверилаца у укупном износу 45.964,00 динара ( исплата се односи и на део неисплаћених
обавеза обобрених и насталих у претходном периоду).

Обавезе стечајне масе:

-За набавку канцеларијског материјала, стварно настала обавеза износи 10.043,00 динара која је плаћена у извештајном периоду.
-Рачуни за електричну енергију износе 170.927,30 динара, где је исти износ  плаћен у извештајном периоду .
-Рачуни за комуналне услуге износе 18.378,72 динара, где је 230.782,55  динара плаћено у извештајном периоду ( трошкови су од стране
стечајног судије одобрени у извештајном периоду, а део  који је плаћен  у извештајном периоду одобрен је  у претходним периодима
али тада није исплаћен).
-Рачуни за пошту и телефон износе 11.079,18 динара, од чега је у извештајном периоду плаћено 10.358,02 динара.
-Трошкови платног промета износе 12.300,54 динара , који су плаћени у извештајном периоду.
-Премија осигурања имовине - стварни трошак у извештајном периоду износи 24.028,55 динара  а плаћени су у износу  168.199,85
динара (већи износ исплаћених трошкова од насталих у извештајном периоду се односи на  одобрене и настале трошкове из
претходних периоду који нису тада исплаћени).
-Трошкови професионалног обезбеђења имовине износе 297.600,00 динара ,  а плаћени су у износу  1.488.000. 000,00 динара (већи
износ исплаћених трошкова од насталих у извештајном периоду се односи на  одобрене и настале трошкове из претходних периоду
који нису тада исплаћени).
-Дневнице и путни трошкови износе 4.000,00 динара , од којих је исплаћено 1.500,00 динара.
-Бруто зараде по основу уговора о делу износе 132.149,40 динара,  а плаћени су у износу  320.872,20 динара (већи износ исплаћених
трошкова од насталих у извештајном периоду се односи на  одобрене и настале трошкове из претходних периоду који нису тада
исплаћени).
-Књиговодствене услуге износе 40.000,00 динара ( део више насталих трошкова од одобрених у извештајном периоду се односи на део
одобрених трошкова у претходном периоду),  а плаћени су у износу од 316.000,00 динара (односи се на део неизмирених обавезе из
претходних периода,а који трошкови  су у тим периодима одобрени од стране стечајног судије).
-накнада за заступање адвокатске канцеларије настала у износу од 120.000,00 динара,  а плаћени су у износу  440.000,00 динара (већи
износ исплаћених трошкова од насталих у извештајном периоду се односи на  одобрене и настале трошкове из претходних периоду
који нису тада исплаћени).
-у извештајном периоду је извршена исплата  пореза на имовину  на основу утврђених решења локалне самоуправе и то у износу од
1.777.961,85 динара, који износи су одобрени у претходним периодима од стране стечајног судије али тада нису иосплаћени.
 -административне таксе су настале у износу од 9.935,00 динара , а плаћене су у извештајном периоду у износу од 9.265,00 динара.
-настале обавезе по основу ПДВ-а у извештајном периоду износе 492.692,00 динара (односе се највећим делом на обавезе из издатог
рачуна за продају пократне имовине купцу) које ће бити плаћене у року доспеће у следећем месецу, а овај више настали износ од
одобреног у извештајном периоду је одобрен у претходним периодима али тада није реализован.
-остали трошкови- су настали у износу од 450,00 динара и исти нису плаћени.

Коментар

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

5КОНФЕКЦИЈА "КЛУЗ-СРЕМ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РУМА, Индустријска бб  - Извештај за  април - јун 2015.



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

285.008.076,57

7.

0,00

0,00

2.005,51

0,00

0,00

0,00

255.122.488,79

 5.

255.122.488,79

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

23.051.377,22

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

83.023,40 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

83.023,40

23.051.377,22

0,00

Укупно без депозита

29.800.558,87

0,00

29.800.558,87

23.053.382,73

Врста одлива

Разлучни повериоци

308.059.453,79
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Признате обавезе на почетку и на крају  извештајног периода  укупно износе  308.059.453,79 динара и то:

--разлучни поверилац укупно 23.053.382,73 динара
-1. исплатни ред укупно 29.800.558,87 динара и односи се на потраживања 122 повериоца;
-2. исплатни ред укупно 83.023,40 динара  и односи се на потраживање 2 повериоца;
-3. исплатни ред укупно 255.122.488,79 динара и односи се на потраживања 295 поверилаца;

У извештајном периоду извршена је исплата потраживања разлучном повериоцу "Piraeus bank" ад Београд у укупном износу од
23.051.377,22 динара.

Напомињемо да се признате   обавезе   разликују  у  донетом  Закључку стечајног судије , од 10.04.2012. године, у односу на износе који
су исказани у Коначој листи признатих потраживања донетој од стране стечајног судије, односно исказаној у табели периодичног
извештаја (у ЕРС електронској форми), као признате обавезе на крају извештајног периода и то за следеће износе:

-1. исплатни ред већи су за 35.346,52 динара;
-3. исплатни ред мање су за 120,17 динара.

Поводом наведеног поднет је захтев стечајном судији за доношење закључка о исправци техничке грешке у Закључку о признатим
потраживањима од 10.04.2012. године.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

117.569,79 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2015.

 5.

28.610.533,53

 4.

25.243.099,17

 2. 53.736.062,91

 6.

Укупан одлив

33.018,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 33.018,00

 4. 0,0030.06.2015.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б
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Односи се на новчане износе којима су исплаћени трошкови за настале готовинске рачуне плаћене у извештајном , као и претходним
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периодима.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Милка Ћорић Рума1. 299.039,20

Агенција Профикс Сремска Митровица2. 70.000,00

Бојић ревизија доо Шабац3. 246.000,00

Адвокат Небојша Црногорац Београд4. 440.000,00

Стево Батало5. 21.833,00

1.076.872,20Укупно

У извештајном периоду су извршене следеће исплате  и то:

- за 2 радника који је ангажован по уговору о делу. Извршене су исплате у извештајном периоду у укупном износу од 320.872,20 динара.
Од тога: извршиоцу  Батало Стеву који је ангажован на пословима пописа покретне и непокретне имовине стечајног дужника за потребе
примопредаје исте купцу исплаћена је једнократна накнада у износу од 21.833,00 динара , а извршиоцу Милки Ћорић која је
ангажована на административним пословима исплаћен је износ од 299.039,20 динара за период септембар-децембар 2014. године и
јануар-мај 2015. године. Настале неизмирене обавезе се односе на месец јун 2015. године за административног радника.

- агенцији за вођење књиговодствених услуга извршене исплате у укупном износу од 70.000,00 динара и то за књиговодствене услуге  за
месеце јануар, фебруар, март април, мај и јун 2015. године, као и по фактури за услуге за наредни месец јул 2015. године.

- извршена је  исплата дела обавеза за израду ревизорског извештаја за 2013. годину, а за услуге које су извршене и фактурисане у
претходним периодима и то у износу од    246.000,00 динара.

- ангажованом адвокату су исплаћене накнаде  у укупном износу од 440.000,00 динара за период јул-децембар 2014. године и период
јануар-мај 2015. године.

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

2.077.015,03

300.000,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

27.537.314,20

Лиценце и патенти

0,00

25.160.299,17

 8.

30.06.2015.

0,00

 6.

Укупно без депозита

82.800,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства
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Имовину која има исказану одређену ликвидациону вредност чине:

-готовина и готовински еквиваленти у износу од  25.160.299,17 динара,
-депозит по основу уговора о закупу у износу од 82.800,00 динара,
-потраживања у износу од 2.077.015,03 динара,
-опрема у износу од 300.000,00 динара,

што укупно износи 27.537.314,20 динара.

Потраживања се односе на процењени износ могуће наплативих потраживања.

Вредност опрема се односи на опрему која је пописана и у поседу је стечајног дужника, а за која није била предмет продаје, јер је за
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исту поднет захтев за излучно право који је одбијен.

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

09.04.2015.  Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на плана трошкова
Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на плана трошкова за месец април 2015. године.

15.04.2015.  Одржана продаја јавним прикупљањем понуда
Одржана продаја јавним прикупљањем понуда и сачињен записник са исте којим се констатује да је достављена једна понуда и то
понуђача правног лица "Fixa shoes" доо из Београда на укупно понуђен износ од 53.000.000,00 динара.

15.04.2015.  Дата сагласност стечајног управника Агенције за приватизације на план трошкова
Дата сагласност стечајног управника Агенције за приватизације на план трошкова за месец април 2015. године достављеног од стране
повереника.

20.04.2015.  Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на плана трошкова
Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на плана трошкова за месец април 2015. године.

22.04.2015.  Предлог Агенцији за приватизацију за давање сагласности на закључење уговора са купцем привредним
Предлог Агенцији за приватизацију за давање сагласности на закључење уговора са купцем привредним друштвом "Fixa shoes" доо из
Београда за продају покретне и непокретне имовине стечајног дужника

14.04.2015.  Достављен записник о редовном инспекцијском прегледу објеката МУП-а Одељења за ванредне
Достављен записник о редовном инспекцијском прегледу објеката МУП-а Одељења за ванредне ситуације којим се утврђује да се у
објектима овог стечајног дужника спроводе законом прописане мере од заштите од пожара.

22.04.2015.  Решење Привредног суда у Сремској Митровици о одобравању месечног плана трошкова
Решење Привредног суда у Сремској Митровици о одобравању месечног плана трошкова  за месец април 2015. године.

23.04.2015.  Достављено Привредном суду у Сремској Митровици обавештење о одржаном  јавном прикупљању
Достављено Привредном суду у Сремској Митровици обавештење о одржаном  јавном прикупљању понуда и пристиглим понудама као
и радњама које су преузете ради закључења уговора о продаји имовине стечајног дужника.

27.04.2015.  Захтев Агенцији за приватизацију за давање сагласности на план трошкова
Захтев Агенцији за приватизацију за давање сагласности на план трошкова за месец мај 2015. године

29.04.2015.  Предлог Агенцији за приватизацију за давање сагласности на извештај стечајног управника
Предлог Агенцији за приватизацију за давање сагласности на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне
масе

05.05.2015.  Послато обавештење закупцу дела пословног простора o отказу уговора о закупу
Послато обавештење закупцу дела пословног простора Предузетнику Беић Душку из Руме ( "Betex fashion") о отказу уговора о закупу
пословног простора услед продаје имовине, са отказним роком од 15 дана.

05.05.2015.  Примљено обавештење разлучног повериоца "Ирва инвестиције" доо из Београда
Примљено обавештење разлучног повериоца "Ирва инвестиције" доо из Београда , од 24.04.2015. године ( заведено код доставиоца
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под бројем 78) којим се захтева да се не врши пренос припадајућих  новчаних средстава (након продаје имовине стечајног дужника на
којој исти има обезбеђење) на рачун овог привредног друштва, док се не достави нови број текућег рачуна на који иста могу бити
уплаћена.

11.05.2015.  Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности
Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на план трошкова за месец мај 2015. године.

07.05.2015.  Дата сагласност стечајног управника Агенције за приватизације на план трошкова
Дата сагласност стечајног управника Агенције за приватизације на план трошкова за месец мај 2015. године достављеног од стране
повереника.

11.05.2015.  Достављено обавештење  стечајном судији о предузетим активностима
Достaвљено обавештење  стечајном судији о предузетим активностима ради закључења уговора о купопродаји имовине

18.05.2015.  Позив за главну расправу-Основни суд у Сремској Митровици
Позив за главну расправу-Основни суд у Сремској Митровици, предмет посл. бр. П1-175/14, по тужби тужилје Сикирица Анђелке из
Руме, ради поништаја решења. Главна расправа је заказана за 08.09.2015. године.

19.05.2015.  Поднет захтев Агенцији за приватизацију за давање сагласности на допуну плана трошкова
Поднет захтев Агенцији за приватизацију за давање сагласности на допуну плана трошкова за месец мај 2015. године.

19.05.2015.  Поднет захтев Агенцији за приватизацију за давање сагласности на закључење уговора о делу
Поднет захтев Агенцији за приватизацију за давање сагласности на закључење уговора о делу са једним извршиоцем на пословима
пописа имовине а ради примопредаје покретне и непокретне имовине купцу. Извршилац је Стево Батало из Руме.

20.05.2015.  Допис привредног друштва "Fixa shoes" доо из Београда
Допис привредног друштва "Fixa shoes" доо из Београда, као купца покретне и непокретне имовине, којим траже разјашњење у вези са
одлагањем термина за солемнизацију купопродајног уговора.

21.05.2015.  Одговор привредном друштву "Fixa shoes" доо из Београда
Одговор привредном друштву "Fixa shoes" доо из Београда, којим се образлаже настала ситуација у вези са незаказивањем термина за
солемнизацију купопродајног уговора од стране јавног бележника. Истим се потврђује термин за оверу и солемнизацију за 26.05.2015.
године.

15.05.2015.  Обавештење привредном друштву "Fixa shoes" доо из Београда
Обавештење привредном друштву "Fixa shoes" доо из Београда, којим се образлаже настала ситуација у вези са незаказивањем
термина за солемнизацију купопродајног уговора од стране јавног бележника.

21.05.2015.  Достављен допис електронском поштом од стране стечајног управника у поступку стечаја над стечајним
Достављен допис електронском поштом од стране стечајног управника у поступку стечаја над стечајним дужником "Ирва инвестиције"
доо из Београда,  којим обавештава о броју текућег рачуна на који се могу уплатити потраживања разлучном повериоцу.

26.05.2015.  Закључен Уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника
Закључен Уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника са купцем привредним друштвом ""FIXA SHOES" доо
из Београда. Солемнизација извршена код јавног бележника у Руми.

13.05.2015.  Решење Привредног суда у Сремској Митровици о одобравању месечног плана трошкова
Решење Привредног суда у Сремској Митровици о одобравању месечног плана трошкова  за месец мај 2015. године.

22.05.2015.  Дата сагласност Агенције за приватизацију  на закључење уговора о делу са једним извршиоцем
Дата сагласност Агенције за приватизацију  на закључење уговора о делу са једним извршиоцем на пословима пописа имовине а ради
примопредаје покретне и непокретне имовине купцу. Извршилац је Стево Батало из Руме. На укупну нето накдау од 12.000,00 динара.

26.05.2015.  Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за одобрење за ангажовање стручног лица
Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за одобрење за ангажовање стручног лица и то на пословима  пописа имовине а
ради примопредаје покретне и непокретне имовине купцу. Извршилац је Стево Батало из Руме. На укупну нето накдау од 12.000,00
динара.

25.05.2015.  Дата сагласност стечајног управника Агенције за приватизације на допуну плана трошкова
Дата сагласност стечајног управника Агенције за приватизације на допуну плана трошкова за месец мај 2015. године достављеног од
стране повереника.

26.05.2015.  Донет Закључак Привредног суда у Сремској Митровици о давању сагласности за ангажовање стручног
Донет Закључак Привредног суда у Сремској Митровици о давању сагласности за ангажовање стручног лица и то на пословима  пописа
имовине а ради примопредаје покретне и непокретне имовине купцу. Извршилац је Стево Батало из Руме. На укупну нето накдау од
12.000,00 динара.

28.05.2015.  Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за одобрење допуне плана трошкова
Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за одобрење допуне плана трошкова за месец мај 2015. године
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28.05.2015.  Допис повериоца
Допис повериоца Васић Стоје из Руме о промени броја текућег рачуна.

01.06.2015.  Допис повериоца
Допис повериоца Вучковић Зорице из Руме о промени броја текућег рачуна.

03.06.2015.  Поднета пореска пријава пореској управи за утврђивање пореза на пренос апсолутних прав
Поднета пореска пријава пореској управи за утврђивање пореза на пренос апсолутних права, а након закључења уговора о купопродаји
покретне и непокретне имовине.

02.06.2015.  Захтев Агенцији за приватизацију за давање сагласности на Обрачун намирења и исплату разлучних
Поднет захтев Агенцији за приватизацију за давање сагласности на Обрачун намирења и исплату разлучних поверилаца након продаје
непокретне имовине стечајног дужника.

02.06.2015.  Упућено обавештење купцу "Fixa shoes" доо из Београда
Упућено обавештење купцу "Fixa shoes" доо из Београда којим се захтева да купац да потврди када ће приступити техничком делу
поступка примопредаје имовине.

03.06.2015.  Извршена одјава уговора о пружању телефонских и услуга интернета
Извршена одјава уговора о пружању телефонских и услуга интернета на локацији у Руми у улици Индустријска бб, а након продаје
непокретне имовине купцу. Раздужена опрема која је својина МТС Србија.

10.06.2015.  Поднет захтев за предају у посед пословног простора који је био предмет закупа
Поднет захтев за предају у посед пословног простора који је био предмет закупа у Руми у улици Индустријска бб. Односи се на
предузетника "Betex fashion" пр. Душко Беић из Руме.

03.06.2015.  Закључен Уговор о делу
Закључен Уговор о делу са физичким лицем Стевом Батало из Руме ради ангажовања на пословима пописа и примопредаје имонине
купцу.

11.06.2015.  Сачињен и потписан Записник о примопредаји покретне имовине
Сачињен и потписан Записник о примопредаји покретне имовине након продаје исте купцу привредном друштву "Fixa shoes" доо из
Београда. Записником  је констатовано да је имовина која је предмет предаје у свему према спецификацији исте имовине из Уговора о
купопродаји покретне и непокретне имовине. Примедби није било.

11.06.2015.  Сачињен и потписан Записник о примопредаји непокретне имовине
Сачињен и потписан Записник о примопредаји непокретне имовине након продаје исте купцу привредном друштву "Fixa shoes" доо из
Београда. Записником  је констатовано да је имовина која је предмет предаје у свему према спецификацији исте имовине из  Уговора о
купопродаји покретне и непокретне имовине. Примедби није било.

11.06.2015.  Сачињен и потписан Записник о примопредаји непокретне имовине -допуна број 1
Сачињен и потписан Записник о примопредаји непокретне имовине -допуна број 1, након продаје исте купцу привредном друштву "Fixa
shoes" доо из Београда. Овом допуном записника  је констатовано да ће бивши закупац, са којим је Конфекција "Клуз-Срем" имала
закључен уговор о закупу пословног простора, напустити тај пословни простор најкасније до 14.06.2015. године.

05.06.2015.  Дата сагласност стечајног управника Агенције за приватизацију на Обрачун разлучног повериоца
Дата сагласност стечајног управника Агенције за приватизацију на Обрачун разлучног повериоца "Piraeus bank" ад из Београда, и
исплату истом повериоцу износа од 22.667.215,46 динара.

01.06.2015.  Решење Привредног суда у Сремској Митровици о одобравању допуна месечног плана трошкова
Решење Привредног суда у Сремској Митровици о одобравању допуна месечног плана трошкова  за месец мај 2015. године.

14.06.2015.  Записник о примопредаји између извршиоца посла обезбеђења имовине привредног друштва
Записник о примопредаји између извршиоца посла обезбеђења имовине привредног друштва "Протектор СМ" доо из Срем. Митровице
и стечајног дужника, а након раскида уговора.

01.06.2015.  Обавештење о раскиду Уговора о пружању услуга физичког обезбеђења
Обавештење о раскиду Уговора о пружању услуга физичког обезбеђења прослеђено извршиоца посла привредном друштву "Протектор
СМ" доо из Срем. Митровице.

01.06.2015.  Обавештење о престанку потребе пружања услуга обезбеђења имовине
Обавештење о престанку потребе пружања услуга обезбеђења имовине а након раскида Уговора о пружању услуга физичког
обезбеђења прослеђено извршиоца посла привредном друштву "Протектор СМ" доо из Срем. Митровице. Услуге се пружају до
16.06.2015. године.

26.06.2015.  Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на плана трошкова
Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на плана трошкова за месец јун 2015. године.

29.06.2015.  Закључак  Привредног суда у Сремској Митровици којим се одобрава месечног плана трошкова
Закључак  Привредног суда у Сремској Митровици којим се одобрава месечног плана трошкова  за месец јун  2015. године.
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26.05.2015.  Достављен Привредном суду у Сремској Митровици извештај стечајног управника о току стечајног
Достављен Привредном суду у Сремској Митровици извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за
период 01.01. до 31.03. 2015. године

26.06.2015.  Примљен поднесак законских наследника стечајног повериоца
Примљен поднесак законских наследника стечајног повериоца  Грковић Владимире

26.05.2015.  Поднет захтев Агенцији за приватизацију за давање сагласности на  извештај стечајног управника
Поднет захтев Агенцији за приватизацију за давање сагласности на  извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању
стечајне масе за период 01.01. до 31.03. 2015. године

17.06.2015.  Предлог Агенцији за приватизацију као стечајном управнику за давање сагласности
Предлог Агенцији за приватизацију као стечајном управнику за давање сагласности на план трошкова за месец јун 2015. године.

29.04.2015.  Поднет предлог Агенцији за приватизацију за давање сагласности на извештај стечајног управника
Поднет предлог Агенцији за приватизацију за давање сагласности на извештај стечајног управника о току стечајног поступшка и стању
стечајне масе за период јануар - март 2015. године.

23.06.2015.  Дата сагласност стечајног управника Агенције за приватизације на план трошкова
Дата сагласност стечајног управника Агенције за приватизације на план трошкова за месец јун 2015. године достављеног од стране
повереника.

19.06.2015.  Дата сагласност Агенције за приватизацију на  извештај стечајног управника
Дата сагласност Агенције за приватизацију на  извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период
01.01. до 31.03. 2015. године
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Прилози

27.10.2015.Датум:

КОНФЕКЦИЈА "КЛУЗ-СРЕМ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
РУМА, Индустријска бб

Назив стечајног дужника:

Број предмета: Ст-489/2011

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2015. 30.06.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

FIXA SHOES  доо Београд
53.000.000,00

20-2689-9045-
379540-22525

26.05.2015.

Укупно: 53.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)

"Betex fashion" занатска радња за производњу и штампање одеће 6.624,0012-15 11.05.2015.

Укупно: 6.624,00

Потраживања (у извештајном периоду)

"Betex fashion" занатска радња за производњу и штампање одеће 14.295,7711-15 25.04.2015.

"Betex fashion" занатска радња за производњу и штампање одеће 26.458,0314-15 01.06.2015.

FIXA SHOES  доо Београд 643.312,7813-15 29.05.2015.

Укупно: 684.066,58

Укупни приходи: 53.690.690,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2015.за период од: 30.06.2015.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.000,00ПН-04-2015 15.04.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.000,00ПН-05-2015 15.05.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.000,00ПН-06-2015 01.06.2015.

Укупно: 105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица 4.000,0034347/15 08.04.2015.

Лукоил србија а.д. Београд 3.000,00000115004475 17.04.2015.

Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица 3.000,0039343/15 20.04.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.000,00АПРС-04-2015 15.04.2015.

Радосављевић Василије 1.500,00МТ-04-2015 01.04.2015.

Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица 3.500,0040443/15 23.04.2015.

Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица 4.000,0045709/15 06.05.2015.

Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица 3.001,0049584/15 15.05.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.000,00АПРС-05-2015 01.05.2015.

Радосављевић Василије 1.500,00МТ-05-2015 01.05.2015.

Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица 3.999,0052237/15 21.05.2015.

Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица 2.500,0055331/15 28.05.2015.

Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица 4.000,0059585/15 06.06.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.000,00АПРС-06-2015 01.06.2015.

Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица 6.000,0066599/15 22.06.2015.

Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица 3.500,0069408/15 29.06.2015.

Радосављевић Василије 1.500,00МТ-06-2015 01.06.2015.
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Накнада трошкова стечајног управника

Укупно: 150.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа
4.076,00

ОБЈ-НАП-П-05-
2015-2

01.05.2015.

Ћорић Милка
7.000,00

НАК-П-ОП-05-
2015

01.05.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа
4.076,00

ОБЈ-НАП-П-06-
2015-2

01.06.2015.

Ћорић Милка 7.000,00НАК-ОП-06-2015 01.06.2015.

Ћорић Милка
7.000,00

НАК-П-ОП-04-
2015

01.04.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа
4.076,00

ОБЈ-НАП-ПОР-04-
2015-2

01.04.2015.

Укупно: 33.228,00

288.228,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Рачуноводствени биро д.о.о., Сремска Митровица 1.060,001272/15 14.04.2015.

Папирус М123 3.154,00154/15 29.04.2015.

Рачуноводствени биро д.о.о., Сремска Митровица 1.390,001550-15 06.05.2015.

Папирус М123 3.239,00216-15 18.06.2015.

Биротехника 1.200,00231 22.06.2015.

Укупно: 10.043,00

Електрична енергија

"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" доо Београд 60.920,5416792049 01.04.2015.

"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" доо Београд 57.414,3616908520 15.05.2015.

"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" доо Београд 52.592,4017006669 16.06.2015.

Укупно: 170.927,30

Комуналне услуге

Водовод ЈП, Рума 3.532,820001832 15.04.2015.

Водовод ЈП, Рума
2.988,68

ВОД-КАМ-01-04-
2015

25.04.2015.

Водовод ЈП, Рума 1.619,210001992 30.04.2015.

Водовод ЈП, Рума 1.177,610002440 15.05.2015.

Водовод ЈП, Рума 294,400003054 15.06.2015.

Комуналац ЈП, Рума 165,000034-411-0066-2 01.06.2015.

Комуналац ЈП  Рума 8.601,00634900 01.05.2015.

Укупно: 18.378,72

Пошта и телефон

ЈП Пошта, Београд 621,00ПШ-06-04-2015 06.04.2015.

Телеком Србија ад,Београд
3.296,98

42-162-022-
1161231

01.04.2015.

ЈП Пошта, Београд 690,00ПШ-09-04-2015 09.04.2015.

ЈП Пошта, Београд 69,00ПШ-14-04-2015 14.04.2015.

ЈП Пошта, Београд 69,00ПШ-16-04-2015 16.04.2015.

ЈП Пошта, Београд 69,00ПШ-16-04-2015-2 16.04.2015.

ЈП Пошта, Београд 69,00ПШ-22-04-2015 22.04.2015.

Телеком Србија ад,Београд
2.935,27

48-163-022-
1396890

30.04.2015.

ЈП Пошта, Београд 69,00ПШ-09-06-2015 09.06.2015.

Телеком Србија ад,Београд
2.607,77

52-164-022-
1249238

01.06.2015.

Телеком Србија ад,Београд
195,16

18-165-022-
1177582

30.06.2015.

ЈП Пошта, Београд 388,00ПШ-26-06-2015 26.06.2015.

Укупно: 11.079,18
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Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

165,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

14.04.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

85,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.04.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

435,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.04.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

1.451,17

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.04.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

90,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

11.05.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

688,84

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.05.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

435,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.05.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

1.234,31

Провизија и
други
финансијски
расходи

22.06.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

587,59

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.06.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

435,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.06.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

6.693,63

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.06.2015.

Укупно: 12.300,54

Премија осигурања

Uniqa osiguranje
24.028,55

16-0544068-04-
2015

01.04.2015.

Укупно: 24.028,55

Трошкови проф. обезбеђења имовине

Протектор СМ Сремска Митровица 148.800,0065-15 28.04.2015.

Протектор СМ, Сремска Митровица 148.800,0085-15 31.05.2015.

Укупно: 297.600,00

Дневнице и путни трошкови

ЈП Србијапутеви Београд 170,00ПУ-08-04-2015 08.04.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,00ПУ-08-04-2015-2 08.04.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,00ПУ-02-04-2015 02.04.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,00ПУ-02-04-2015-2 02.04.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,00ПУ-15-04-2015 15.04.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,00ПУ-15-04-2015-2 15.04.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 140,00ПУ-16-04-2015-2 16.04.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,00ПУ-17-04-2015 17.04.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,00ПУ-17-04-2015-2 17.04.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,00ПУ-16-05-2015 16.05.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,00ПУ-16-05-2015-2 16.05.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,00ПУ-20-05-2015 20.05.2015.
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Дневнице и путни трошкови

ЈП Србијапутеви Београд 170,00ПУ-20-05-2015-2 20.05.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,00ПУ-22-05-2015 22.05.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,00ПУ-22-05-2015-2 22.05.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 120,00ПУ-04-06-2015 04.06.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,00ПУ-04-06-2015-2 04.06.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,00ПУ-15-06-2015 15.06.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,00ПУ-15-06-2015-2 15.06.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,00ПУ-20-06-2015 20.06.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,00ПУ-20-06-2015-2 20.06.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,00ПУ-27-06-2015 27.06.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,00ПУ-17-06-2015 17.06.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,00ПУ-17-06-2015-2 17.06.2015.

Укупно: 4.000,00

Бруто зараде по уговору о делу

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа
5.031,00

ОБЈ-НАП-П-12-
014-2

02.04.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа
286,80

ОБЈ-НАП-П-12-
2014-3

17.04.2015.

Ћорић Милка 20.000,00УГ-ДЕЛ-04-2015 01.04.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа
11.645,00

ОБЈ-НАП-П-04-
2015

01.04.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа
5.031,80

ОБЈ-НАП-П-10-
2014-3

21.04.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа
5.031,80

ОБЈ-НАП-П-11-
2014-2

24.04.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа
11.645,00

ОБЈ-НАП-П-05-
2015

01.05.2015.

Ћорић Милка 20.000,00УГ-ДЕЛ-05-2015 01.05.2015.

Ћорић Милка 20.000,00УГ-ДЕЛ-06-2015 01.06.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа
11.645,00

ОБЈ-НАП-П-06-
2015

01.06.2015.

Батало Стево 12.000,00УГ-ДЕЛ-06-2015-3 05.06.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа
9.833,00

ОБЈ-НАП-П-06-
2015-3

05.06.2015.

Укупно: 132.149,40

Књиговодствене услуге

Агенција "Профикс" 10.000,00150140 01.04.2015.

Агенција "Профикс" 10.000,00150141 30.04.2015.

Агенција "Профикс" 10.000,00150142 31.05.2015.

Агенција "Профикс" 10.000,00150143 30.06.2015.

Укупно: 40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Црногорац Небојша-адвокат 40.000,0011-15 01.04.2015.

Црногорац Небојша-адвокат 40.000,0014-15 01.05.2015.

Црногорац Небојша-адвокат 40.000,0015-15 01.06.2015.

Укупно: 120.000,00

Административне таксе

РГЗ-Катастар непокретности Београд
8.685,00

АДМ-T-05-05-
2015

05.05.2015.

Републичке административне таксе, Београд
580,00

РЕП-АДМ-T-05-
05-2015

05.05.2015.

Републичке административне таксе, Београд
670,00

РЕП-АДМ-Т-19-
05-2015

19.05.2015.

Укупно: 9.935,00

ПДВ

Буџет Републике Србије- ПДВ 492.692,00ПДВ-06-2015 30.06.2015.

Укупно: 492.692,00
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Остали трошкови стечајне масе

"Милановић Душко и остали" 450,0023150 10.06.2015.

Укупно: 450,00

1.343.583,69Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.631.811,69

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366321-26
Војвођанска банка  а.д. Нови Сад, 355-0003200250243-66
Војвођанска банка а.д. Нови Сад-орочени динарски рачун,
908000000003550178
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355000320030803626

01.04.2015. 117.569,79Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2015.за период од: 30.06.2015.

Уплаћени депозити

FIXA SHOES  доо Београд 39.786.223,0003.04.2015.

"Betex fashion" занатска радња за производњу и штампање одеће 49.680,0008.04.2015.

"Betex fashion" занатска радња за производњу и штампање одеће 33.120,0014.05.2015.

Укупно: 39.869.023,00

Имовина

FIXA SHOES  доо Београд 13.213.777,0029.05.2015.

Укупно: 13.213.777,00

Закуп (у извештајном периоду)

"Betex fashion" занатска радња за производњу и штампање одеће 6.624,0014.05.2015.

Укупно: 6.624,00

Потраживања (у извештајном периоду)

"Betex fashion" занатска радња за производњу и штампање одеће 14.295,7730.04.2015.

"Betex fashion" занатска радња за производњу и штампање одеће 22.048,3608.06.2015.

FIXA SHOES  доо Београд 643.312,7829.05.2015.

Укупно: 679.656,91

53.769.080,91Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2015.за период од: 30.06.2015.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.000,0005.06.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.000,0005.06.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.000,0005.06.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.000,0005.06.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.000,0005.06.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.000,0005.06.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.000,0005.06.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.000,0005.06.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.000,0005.06.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.000,0005.06.2015.
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Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.000,0005.06.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.000,0009.06.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.000,0009.06.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.000,0009.06.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.000,0009.06.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 35.000,0009.06.2015.

Укупно: 560.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица 3.500,0023.04.2015.

Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица 3.000,0023.04.2015.

Лукоил србија а.д. Београд 3.000,0023.04.2015.

Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица 4.000,0023.04.2015.

Радосављевић Василије 1.500,0023.04.2015.

Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица 2.500,0029.05.2015.

Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица 3.999,0029.05.2015.

Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица 3.001,0029.05.2015.

Д.О.О. Еко - Петрол, Сремска Митровица 4.000,0029.05.2015.

Радосављевић Василије 1.500,0029.05.2015.

Укупно: 30.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа 5.736,0009.04.2015.

Ћорић Милка 7.000,0009.04.2015.

Ћорић Милка 7.000,0029.04.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа 4.076,0029.04.2015.

Ћорић Милка 7.000,0029.04.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа 4.076,0029.04.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа 4.076,0024.06.2015.

Ћорић Милка 7.000,0024.06.2015.

Укупно: 45.964,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Рачуноводствени биро д.о.о., Сремска Митровица 1.060,0015.04.2015.

Папирус М123 3.154,0029.04.2015.

Рачуноводствени биро д.о.о., Сремска Митровица 1.390,0007.05.2015.

Папирус М123 3.239,0030.06.2015.

Биротехника 1.200,0030.06.2015.

Укупно: 10.043,00

Електрична енергија

"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" доо Београд 60.920,5428.05.2015.

"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" доо Београд 57.414,3601.06.2015.

"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" доо Београд 52.592,4030.06.2015.

Укупно: 170.927,30

Комуналне услуге

Водовод ЈП, Рума 588,8014.04.2015.

Водовод ЈП, Рума 3.532,8223.04.2015.

Водовод ЈП, Рума 588,8023.04.2015.

Водовод ЈП, Рума 1.619,2127.05.2015.

Водовод ЈП, Рума 1.177,6127.05.2015.

Водовод ЈП, Рума 4.254,4629.05.2015.

Водовод ЈП, Рума 2.988,6829.05.2015.

Водовод ЈП, Рума 24.135,0605.06.2015.

Водовод ЈП, Рума 28.222,9109.06.2015.

Водовод ЈП, Рума 294,4030.06.2015.

Комуналац ЈП, Рума 8.701,0030.06.2015.

Комуналац ЈП, Рума 8.701,0030.06.2015.

Комуналац ЈП, Рума 8.701,0030.06.2015.

Комуналац ЈП, Рума 8.701,0030.06.2015.

17КОНФЕКЦИЈА "КЛУЗ-СРЕМ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РУМА, Индустријска бб  - Извештај за  април - јун 2015.



Комуналне услуге

Комуналац ЈП, Рума 8.701,0030.06.2015.

Комуналац ЈП, Рума 8.701,0030.06.2015.

Комуналац ЈП, Рума 8.542,8030.06.2015.

Комуналац ЈП, Рума 8.542,8030.06.2015.

Комуналац ЈП, Рума 8.542,8030.06.2015.

Комуналац ЈП, Рума 8.542,8030.06.2015.

Комуналац ЈП, Рума 8.542,8030.06.2015.

Комуналац ЈП, Рума 8.542,8030.06.2015.

Комуналац ЈП, Рума 8.536,0030.06.2015.

Комуналац ЈП, Рума 8.536,0030.06.2015.

Комуналац ЈП, Рума 8.536,0030.06.2015.

Комуналац ЈП, Рума 8.536,0030.06.2015.

Комуналац ЈП, Рума 8.536,0030.06.2015.

Комуналац ЈП, Рума 8.536,0030.06.2015.

Комуналац ЈП  Рума 8.601,0030.06.2015.

Комуналац ЈП, Рума 100,0030.06.2015.

Укупно: 230.782,55

Пошта и телефон

Телеком Србија ад,Београд 3.296,9814.04.2015.

ЈП Пошта, Београд 69,0023.04.2015.

ЈП Пошта, Београд 69,0023.04.2015.

ЈП Пошта, Београд 69,0023.04.2015.

ЈП Пошта, Београд 690,0023.04.2015.

ЈП Пошта, Београд 621,0023.04.2015.

Телеком Србија ад,Београд 2.935,2727.05.2015.

Телеком Србија ад,Београд 2.607,7717.06.2015.

Укупно: 10.358,02

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 165,0014.04.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 85,0020.04.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 435,0030.04.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 1.451,1730.04.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 90,0011.05.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 688,8430.05.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 435,0030.05.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 1.234,3122.06.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 587,5930.06.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 435,0030.06.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 6.693,6310.06.2015.

Укупно: 12.300,54

Премија осигурања

Uniqa osiguranje 24.028,5524.04.2015.

Uniqa osiguranje 24.028,5524.04.2015.

Uniqa osiguranje 24.028,5529.04.2015.

Uniqa osiguranje 24.028,5529.04.2015.

Uniqa osiguranje 24.028,5527.05.2015.

Uniqa osiguranje 24.028,5528.05.2015.

Uniqa osiguranje 24.028,5509.06.2015.

Укупно: 168.199,85

Трошкови проф. обезбеђења имовине

Протектор СМ, Сремска Митровица 148.800,0024.04.2015.

Протектор СМ, Сремска Митровица 148.800,0024.04.2015.

Протектор СМ, Сремска Митровица 148.800,0029.04.2015.

Протектор СМ, Сремска Митровица 148.800,0029.04.2015.

Протектор СМ Сремска Митровица 148.800,0029.05.2015.

Протектор СМ, Сремска Митровица 148.800,0001.06.2015.

Протектор СМ, Сремска Митровица 148.800,0001.06.2015.

Протектор СМ Сремска Митровица 148.800,0004.06.2015.

Протектор СМ, Сремска Митровица 148.800,0004.06.2015.
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Трошкови проф. обезбеђења имовине

Протектор СМ, Сремска Митровица 148.800,0017.06.2015.

Укупно: 1.488.000,00

Дневнице и путни трошкови

ЈП Србијапутеви Београд 170,0023.04.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,0023.04.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 140,0023.04.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,0023.04.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,0023.04.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,0023.04.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,0023.04.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,0023.04.2015.

ЈП Србијапутеви Београд 170,0023.04.2015.

Укупно: 1.500,00

Бруто зараде по уговору о делу

Ћорић Милка 20.000,0002.04.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа 11.358,2002.04.2015.

Ћорић Милка 20.000,0017.04.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа 11.358,2017.04.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа 286,8017.04.2015.

Ћорић Милка 20.000,0021.04.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа 11.358,2021.04.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа 5.031,8021.04.2015.

Ћорић Милка 20.000,0024.04.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа 11.358,2024.04.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа 5.031,8024.04.2015.

Ћорић Милка 20.000,0029.04.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа 11.645,0029.04.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа 20.000,0029.04.2015.

Ћорић Милка 11.645,0029.04.2015.

Ћорић Милка 20.000,0029.05.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа 11.645,0029.05.2015.

Ћорић Милка 20.000,0002.06.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа 11.645,0002.06.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа 11.645,0012.06.2015.

Ћорић Милка 20.000,0012.06.2015.

Батало Стево 12.000,0012.06.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа 9.833,0012.06.2015.

Обједињена наплата пореза-МФ.-Пореска управа 5.031,0002.04.2015.

Укупно: 320.872,20

Књиговодствене услуге

Агенција "Профикс" 10.000,0002.04.2015.

"Бојић Ревизија" доо 246.000,0024.04.2015.

Агенција "Профикс" 10.000,0029.04.2015.

Агенција "Профикс" 10.000,0029.04.2015.

Агенција "Профикс" 10.000,0030.06.2015.

Агенција "Профикс" 10.000,0030.06.2015.

Агенција "Профикс" 10.000,0030.06.2015.

Агенција "Профикс" 10.000,0030.06.2015.

Укупно: 316.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Црногорац Небојша-адвокат 40.000,0024.04.2015.

Црногорац Небојша-адвокат 40.000,0024.04.2015.

Црногорац Небојша-адвокат 40.000,0029.04.2015.

Црногорац Небојша-адвокат 40.000,0029.04.2015.

Црногорац Небојша-адвокат 40.000,0027.05.2015.

Црногорац Небојша-адвокат 40.000,0027.05.2015.

Црногорац Небојша-адвокат 40.000,0028.05.2015.

Црногорац Небојша-адвокат 40.000,0028.05.2015.

Црногорац Небојша-адвокат 40.000,0029.05.2015.
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Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Црногорац Небојша-адвокат 40.000,0029.05.2015.

Црногорац Небојша-адвокат 40.000,0017.06.2015.

Укупно: 440.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Општина Рума, локална пореска администрација 156.285,6005.06.2015.

Општина Рума, локална пореска администрација 55.708,8005.06.2015.

Општина Рума, локална пореска администрација 736.256,3109.06.2015.

Општина Рума, локална пореска администрација 59.465,0609.06.2015.

Општина Рума, локална пореска администрација 15.234,4817.06.2015.

Општина Рума, локална пореска администрација 755.011,6017.06.2015.

Укупно: 1.777.961,85

Административне таксе

РГЗ-Катастар непокретности Београд 8.685,0006.05.2015.

Републичке административне таксе, Београд 580,0006.05.2015.

Укупно: 9.265,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци

Piraeus Banka ad , Београд 384.161,7604.06.2015.

Piraeus Banka ad , Београд 22.667.215,4605.06.2015.

Укупно: 23.051.377,22

28.643.551,53Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2015. 25.243.099,17
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