
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

Ст.408/2011

09.12.2013.

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ТЕРЕТНИ САОБРАЋАЈ
ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ И СТВАРИ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ ПО

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Мирослав Илић

Број лиценце:

07207867Матични број:

1) Универзал банка АД, 290-19941-72Текући рачуни стечајног дужника:

2) Банка Поштанска штедионица, 200-2698530101807-88

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:01.01.2013. 31.03.2013.

 9.

Остала имовина

541.600,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

926.249,19Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

384.649,19

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.

01.01.2013.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2013. године износи 926.249,19 динара и састоји се од :
           - р.бр. 1. - готовина на текућем рачуну у износу од 384.649,19 динара
           - р.бр. 9. - некретнине постројења и опрема у износу од 541.600,00 динара

     Стечајни дужник ДП "Југекспрес - теретни саобраћај" из Лесковца је правни следбеник предузећа "Југекспрес" ООУР Ремонт -
Лесковац. Други правни следбеник је стечајни дужник ДП "Југекспрес - путнички саобраћај" - Лесковац. Приликом формирања ова два
предузећа извршена је подела имовине. Према изјавама бивших лица овлашћених за заступање ова два привредна субјекта, сачињен је
деобни биланс којим је утврђено да стечајном дужнику ДП "Југекспрес - теретни саобраћај" из Лесковца припадају два објекта уписана
у Лист непокретности бр. 16213 КО Лесковац, на парцелама 1886/8 и 1886/9. У питању су објекти МЕНЗА површине 80 м2 и
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ХАЛА РЕМОНТА површине 1.434 м2 укњижени као зграде за које није позната намена. Међутим у Листу непокретности као држалац
ових објеката је уписан ДП "Југекспрес - путнички саобраћај" - Лесковац. Стечајни управник није дошао у посед наведеног деобног
биланса.
     Ликвидациони управник предузећа ДП "Југекспрес - теретни саобраћај" у ликвидацији, је у току поступка ликвидације, поднео захтев
за излучење дела земљишта са објектима на парцелама 1886/8 и 1886/9. Излучни захтев је одбијен.
     Након одбијања излучног захтева од стране стечајног управника предузећа ДП "Југекспрес - путнички саобраћај" - Лесковац, стечајни
управник стечајног дужника ДП "Југекспрес - теретни саобраћај" - Лесковац покренуо је парнични поступак ради утврђења права
својине над горе поменутим објектима, који према процени у току поступка ликвидације имају ликвидациону вредност од око 26
милиона динара, те могу значајно увећати стечајну масу, што ће значајно утицати на даљи ток стечајног поступка.
          Вредност имовине стечајног дужника увећана за износ од 541.600,00 дин. због накнадно пронађене имовине која се налази у
објекту на КП бр. 1886/9 која је у ЛН бр. 16213 КО Лесковац укњижена на ДП "Југекспрес"- путнички саобраћај. У питању је производна
опрема са пратећим инвентаром.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

926.249,19

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

0,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

541.600,00

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

384.649,19

Укупно

0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника

 8.

384.649,19Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

0,00

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

0,00

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

926.249,19

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

541.600,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде и ли излучних права
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276.100,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

265.500,00

Лиценце и патенти

0,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

0,00

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

276.100,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

265.500,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

          Накнадно пронађена имовина процењене ликвидационе вредности 541.600,00 динара која је пописана дана 13.11.2012. године,
продата је непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда 06.03.2013. године  понуђачу "MEТАЛКОМЕРЦ" доо из Лесковца за
износ од 276.100,00 динара.

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

100.000,00

Списак готовинских прилива и одлива

276.100,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

296.100,00

Списак готовинских прилива

176.100,00

0,00

0,000,00

0,00

2.746,91

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

200.000,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

100.000,00398.846,91

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

Коментар

Остварени прилив готовинских средстава на текућем рачуну износи 398.846,91 динар и састоји се од :
     - р.бр. 01. - камате на новчана средства на текућем рачуну у износу од 2.746,91 динара
     - р.бр. 02. - уплаћени депозити потенцијалних купаца за учешће на продаји имовине у износу од 200.000,00 динара
     - р.бр. 08. - уплате купца - преостали износ новчаних средстава до пуног износа купопродајне цене у износу од 176.100,00 динара
     - р.бр. 11. - потраживања настала у извештајном периоду у износу од 20.000,00 динара (за откуп продајне документације).

- искоришћен депозит купца у износу од 100.000,00 динара

- Укупно фактурисана  вредност је 296.100,00 динара, и састоји се од:
     - р.бр. 08. - износ од 276.100,00 динара за куповину имовине,
     - р.бр. 11. - износ од 20.000,00 динара за откуп продајне документације,
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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

500.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 500.000,000,00

0,00 195.780,002. Судски трошкови 195.780,00 195.780,000,00

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

525.000,00 150.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 150.000,00 675.000,000,00

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

1.529.477,42 0,007. Трошкови принудне ликвидације 0,00 1.529.477,420,00

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

Укупно 0,002.554.477,42 345.780,00 345.780,00 2.900.257,42

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

26,00 4.358,001. Канцеларијски материјал 4.500,00 26,004.358,00

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

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

0,00 3.200,054. Гориво и мазиво 0,00 3.200,050,00

0,00 3.231,895. Пошта и телефон 3.500,00 0,003.231,89

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

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

0,00 730,008. Платни промет 1.000,00 0,00730,00

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

30.480,00 45.000,0015. Бруто зараде по уговору о делу 45.000,00 30.480,0045.000,00

20.000,00 0,0016. Књиговодствене услуге 7.500,00 10.000,0010.000,00

0,00 30.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 30.000,00 20.000,0010.000,00

0,00 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 0,000,00

0,00 4.900,0019. Административне таксе 4.000,00 0,004.900,00

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 5.184,0022. Трошкови оглашавања 6.000,00 0,005.184,00

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

145,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 145,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

100.000,00

Укупно 183.403,8950.651,00 101.500,00 96.603,94 63.851,05

У наведеном извештајном периоду:

Стварно настали ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА износе 345.780,00 динара и чине их :
     - р.бр. 2 - судски трошкови у износу од 195.780,00 динара
     - р.бр. 5 - накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара

Стварно настале ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ износе 96.603,94 дин и састоје се од :
     - р.бр. 01 - канцеларијски материјал у износу од 4.358,08 дин
     - р.бр. 04 - гориво и мазиво у износу од 3.200,05 дин. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за

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

3.200,05 динара.
     - р.бр. 05 - трошкови поште и телефона у износу од 3.231,89 дин
     - р.бр. 08 - платни промет у износу од 730,00 дин
     - р.бр. 15 - бруто зараде по уговору о делу у износу од 45.000,00 дин.
     - р.бр. 17 - накнаде за заступање у износу од 30.000,00 дин
     - р.бр. 19 - административне таксе у износу од 4.900,00 дин. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене
за 900,00 динара.
     - р.бр. 22 - трошкови оглашавања у износу од 5.184,00 дин

У овом извештајном периоду ПЛАЋЕНО је по основу ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ у укупном износу од 183.403,89 дин:
     - р.бр. 01 - канцеларијски материјал у износу од 4.358,08 дин
     - р.бр. 05 - трошкови поште и телефона у износу од 3.231,89 дин
     - р.бр. 08 - платни промет у износу од 730,00 дин
     - р.бр. 15 - бруто зараде по уговору о делу у износу од 45.000,00 дин
     - р.бр. 16 - књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 дин
     - р.бр. 17 - накнаде за заступање у износу од 10.000,00 дин
     - р.бр. 19 - административне таксе у износу од 4.900,00 дин
     - р.бр. 22 - трошкови оглашавања у износу у износу од 5.184,00 дин
     - - - повраћај депозита потенцијалном купцу у износу од 100.000,00 динара који није проглашен за купца на продаји одржаној дана
06.03.2013. 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

148.764.624,98

7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148.764.624,98

 5.

148.764.624,98

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

148.764.624,98

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена утврђених обавеза - потраживања поверилаца према стечајном дужнику и она износе
од 148.764.624,98 дин и састоје се од потраживања у III исплатном реду.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2013.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

384.649,19 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2013.

 5.

183.403,89

 4.

600.092,21

 2. 398.846,91

 6.

Укупан одлив

Коментар

Почетно стање на дан 01.01.2013. године на рачуну - УББ банка - износи 384.649,19 дин.
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Укупан ПРИЛИВ новчаних средстава у износу од 398.846,91 динара се састоји од:
     - приписане камате на новчана средства на текућем рачуну у износу од 2.746,91 динара
     - депозита потенцијалних купаца за учешће у поступку продаје имовине 06.03.2013. године у износу од 200.000,00 динара.
     - уплате купца - преостали износ новчаних средстава до пуног износа купопродајне цене у износу од 176.100,00 динара
     - уплата потенцијалних купаца - откуп продајне документације у износу од 20.000,00 динара.

Укупан ОДЛИВ новчаних средстава у износу од 183.403,89 дин се састоји од :
     - трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.358,00 динара.
     - трошкови поште и телефона у износу од 3.231,89 динара.
     - трошкови платног промета у износу од 730,00 динара
     - трошкови бруто зарада по уговору о делу у износу од 45.000,00 динара
     - трошкови књиговодствених услуга у износу од 10.000,00 динара
     - трошкови накнада за заступање адвоката у износу од 10.000,00 динара
     - трошкови административних такси у износу од 4.900,00 динара
     - трошкови оглашавања у износу од 5.184,00 динара
     - повраћај депозита потенцијалном купцу у износу од 100.000,00 динара који на продаји одржаној 06.03.2013. године није проглашен
за купца.

Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2013. године - УББ банка - износи 600.092,21 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.13.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.03.2013.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У наведеном периоду није било пословних промена у благајни стечајног дужника.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Младеновић Светлана1. 45.000,00

Адвокатска канцеларија "Гудељевић"2. 10.000,00

Агенција "ФИНЕКС"3. 10.000,00

Савић Мирослав - адвокат4. 0,00

65.000,00Укупно

- Исплаћени бруто износ од 45.000,00 динара - на име ангажовања административног радника за период од 01.11.2012.- до 31.01.2013.
године и састоји се од :
     - износа од 30.000,00 динара на име нето накнаде по уговору о делу
     - износа од   7.800,00 динара на име доприноса за ПИО по уговору о делу
     - износа од   7.200,00 динара на име пореза по уговору о делу
- Исплаћени износ од 10.000,00 динара Адвокатској канцеларији "Гудељевић"  на име ангажовања за период од 01.01.2013 - до
31.01.2013. године.
- Исплаћени износ од 10.000,00 динара књиговодственој агенцији "ФИНЕКС" за пружање књиговодствених услуга.
-У извештајном периоду није било исплате адвокату Савић Мирославу за пружене адвокатске услуге.

Коментар
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 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

0,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

600.092,21

Лиценце и патенти

0,00

600.092,21

 8.

31.03.2013.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

     Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.03.2013. године износи 600.092,21 динара и састоји се од новчаних средстава на
текућем рачуну стечајног дужника
     Стечајни дужник ДП "Југекспрес - теретни саобраћај" из Лесковца је правни следбеник предузећа "Југекспрес" ООУР Ремонт -
Лесковац. Други правни следбеник је стечајни дужник ДП "Југекспрес - путнички саобраћај" - Лесковац. Приликом формирања ова два
предузећа извршена је подела имовине. Према изјавама бивших лица овлашћених за заступање ова два привредна субјекта, сачињен је
деобни биланс којим је утврђено да стечајном дужнику ДП "Југекспрес - теретни саобраћај" из Лесковца припадају два објекта уписана
у Лист непокретности бр. 16213 КО Лесковац, на парцелама 1886/8 и 1886/9. У питању су објекти МЕНЗА површине 80 м2 и ХАЛА
РЕМОНТА површине 1.434 м2 укњижени као зграде за које није позната намена. Међутим у Листу непокретности као држалац ових
објеката је уписан ДП "Југекспрес - путнички саобраћај" - Лесковац. Стечајни управник није дошао у посед наведеног деобног биланса.
      Ликвидациони управник предузећа ДП "Југекспрес - теретни саобраћај" у ликвидацији, је у току поступка ликвидације, поднео захтев
за излучење дела земљишта са објектима на парцелама 1886/8 и 1886/9. Излучни захтев је одбијен.
      Након одбијања излучног захтева од стране стечајног управника предузећа ДП "Југекспрес - путнички саобраћај" - Лесковац, стечајни
управник стечајног дужника ДП "Југекспрес - теретни саобраћај" - Лесковац покренуо је парнични поступак ради утврђења права
својине над горе поменутим објектима, који према процени у току поступка ликвидације имају ликвидациону вредност од око 26
милиона динара, те могу значајно увећати стечајну масу, што ће значајно утицати на даљи ток стечајног поступка.

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

31.01.2013.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
- 25.01.2013. године  - предлог радњи за сагласност на  периодични извештаја за први и други квартал 2012. године
- 26.01.2013. године  - предлог радњи за сагласност на  периодични извештаја за трећи и четврти квартал 2012. године
- 31.01.2013. године - предлог радњи за сагласност на продају покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом уз
прикупљање писмених понуда.
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28.02.2013.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
- 01.02.2013. године - предлог радњи за сагласност за ангажовање адвоката.
- 04.02.2013. године - сагласност АП ЦС на продајну документацију и текст огласа за продају покретне имовине стечајног дужника.
- 06.02.2013. године - предлог радњи за сагласност на план трошкова за јануар и фебруар 2013. године.
- 08.02.2013. године - предлог радњи за сагласност на закључење анекса уговора о делу за ангажовање административног радника.
- 08.02.2013. године - сагласност АП ЦС на закључење анекса уговора о делу за ангажовање административног радника.
- 13.02.2013. године - заступање у парници П 1020/2012.
- 14.02.2013. године - Обавештење стечајном судији о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

14.02.2013.  Оглас
- 04.02.2013. године дата сагласност на текст Огласа
- 14.02.2013. године, Оглас објављен на огласној табли Привредног суда, објектима стечајног дужника и на локалној телевизији (ТВ
Лесковац).

04.02.2013.  Продајна документација
Дата сагласност АП ЦС на продајну документацију

31.03.2013.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
- 02.03.2013. године - предлог радњи за сагласност на план трошкова за март 2013. године.
- 11.03.2013. године - предлог радњи за сагласност на уговор о купопродаји покретне имовине стечајног дужника.

06.03.2013.  Продаја
Продаја имовине извршена непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда.

23.03.2013.  Обавештење о продаји
Обавештење о извршеној продаји достављено стечајном судији и председнику Одбора поверилаца.

11.03.2013.  Купопродајни уговор
Потписан Уговор о купопродаји

15.03.2013.  Уплата купопродајне цене
- депозит за учешће на лицитацији у износу од 100.000,00 динара уплаћен 04.03.2013. године
- преостали износ до пуног износа купопродајне цене у износу од 176.100,00 динара  уплаћен дана 15.03.2013. године
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Прилози

09.12.2013.Датум:

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ТЕРЕТНИ САОБРАЋАЈ
ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ И СТВАРИ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ ПО

Назив стечајног дужника:

Број предмета: Ст.408/2011

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.01.2013. 31.03.2013.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

"МЕТАЛКОМЕРЦ" ДОО Лесковац
276.100,00

20-2829-5122-
166215-11869

11.03.2013.

Укупно: 276.100,00

Потраживања (у извештајном периоду)

"МЕТАЛКОМЕРЦ" ДОО Лесковац 10.000,001-1 28.02.2013.

"МАДАМАК" - ТЗР - Лебане 10.000,001-2 28.02.2013.

Укупно: 20.000,00

Укупни приходи: 296.100,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2013.за период од: 31.03.2013.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд - Лесковац 195.780,0013 01 1-2 01.01.2013.

Укупно: 195.780,00

Накнада трошкова стечајног управника

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ - Центар за стечај 50.000,0013 01 1-5 01.01.2013.

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ - Центар за стечај 50.000,0013 02 1-5 01.02.2013.

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ - Центар за стечај 50.000,0013 03 1-5 01.03.2013.

Укупно: 150.000,00

345.780,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"БИГЗ" - Београд 1.998,0013 02 2-1 01.02.2013.

ПЦ Дигитал 2.360,0013 03 2-1 01.03.2013.

Укупно: 4.358,00

Гориво и мазиво

НИС ад Нови Сад 3.200,0513 01 2-4 19.01.2013.

Укупно: 3.200,05

Пошта и телефон

ВИП мобиле 3.231,8913 02 2-5 01.02.2013.

Укупно: 3.231,89
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Платни промет

Универзал банка АД 730,0013 01 2-8 01.01.2013.

Укупно: 730,00

Бруто зараде по уговору о делу

Младеновић Светлана 15.000,0013 01 2-14 01.01.2013.

Младеновић Светлана 15.000,0013 02 2-14 01.02.2013.

Младеновић Светлана 15.000,0013 03 2-14 01.03.2013.

Укупно: 45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокатска канцеларија "Гудељевић" - Лесковац 10.000,0013 01 2-16 01.01.2013.

Адвокат Савић Мирослав - Лесковац 10.000,0013 02 2-16 01.02.2013.

Адвокат Савић Мирослав - Лесковац 10.000,0013 03 2-16 01.03.2013.

Укупно: 30.000,00

Административне таксе

АПР 2.500,0013 03 2-18 01.03.2013.

АПР 1.500,0013 02 2-18 21.02.2013.

АПР 900,0013 02 2-18.1 28.02.2013.

Укупно: 4.900,00

Трошкови оглашавања

ТВ Лесковац 5.184,0013 02 2-23 01.02.2013.

Укупно: 5.184,00

96.603,94Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 442.383,94

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Универзал банка АД, 290-19941-72

01.01.2013. 384.649,19Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2013.за период од: 31.03.2013.

Камате и други финансијски приходи

Универзал банка АД 2.746,9104.01.2013.

Укупно: 2.746,91

Уплаћени депозити

"МЕТАЛКОМЕРЦ" ДОО Лесковац 100.000,0004.03.2013.

"МАДАМАК" - ТЗР - Лебане 100.000,0004.03.2013.

Укупно: 200.000,00

Имовина

"МЕТАЛКОМЕРЦ" ДОО Лесковац 176.100,0015.03.2013.

Укупно: 176.100,00

Потраживања (у извештајном периоду)

"МЕТАЛКОМЕРЦ" ДОО Лесковац 10.000,0028.02.2013.

"МАДАМАК" - ТЗР - Лебане 10.000,0028.02.2013.

Укупно: 20.000,00

398.846,91Укупни приливи:
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Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2013.за период од: 31.03.2013.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"БИГЗ" - Београд 1.998,0028.02.2013.

ПЦ Дигитал 2.360,0027.03.2013.

Укупно: 4.358,00

Пошта и телефон

ВИП мобиле 3.231,8928.02.2013.

Укупно: 3.231,89

Платни промет

Универзал банка АД 150,0031.01.2013.

Универзал банка АД 450,0028.02.2013.

Универзал банка АД 130,0009.03.2013.

Укупно: 730,00

Бруто зараде по уговору о делу

Младеновић Светлана 15.000,0028.02.2013.

Младеновић Светлана 15.000,0028.02.2013.

Младеновић Светлана 15.000,0028.02.2013.

Укупно: 45.000,00

Књиговодствене услуге

ФИНЕКС ОД - Књиговодствена агенција 2.500,0021.02.2013.

ФИНЕКС ОД - Књиговодствена агенција 2.500,0021.02.2013.

ФИНЕКС ОД - Књиговодствена агенција 2.500,0021.02.2013.

ФИНЕКС ОД - Књиговодствена агенција 2.500,0021.02.2013.

Укупно: 10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокатска канцеларија "Гудељевић" - Лесковац 10.000,0028.02.2013.

Укупно: 10.000,00

Административне таксе

АПР 1.500,0021.02.2013.

АПР 900,0028.02.2013.

АПР 2.500,0001.03.2013.

Укупно: 4.900,00

Трошкови оглашавања

ТВ Лесковац 5.184,0028.02.2013.

Укупно: 5.184,00

Повраћај депозита

"МАДАМАК" - ТЗР - Лебане 100.000,0008.03.2013.

Укупно: 100.000,00

183.403,89Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2013. 600.092,21
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