
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2. Ст.205/2011

09.07.2015.

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу,
промет и услуге СОКОКОМЕРЦ, Сокобања

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Име и презиме стечајног управника: Бобанa Михајловић

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Број лиценце: 155-0260

07366370Матични број:

1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,Текући рачуни стечајног дужника:

2) INTESA BANKA AD BEOGRAD, 160 - 371133 - 43

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

25.550.729,71

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

27.504.835,29Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

0,00

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.926.288,57

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

27.817,01

 8.

01.04.2015.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

ПОЗИЦИЈА 1 ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ:

Стање на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa на дан 01.04.2015. год. износи 0,00 дин., рачун је у блокади.

ПОЗИЦИЈА 4 И 5 ДАТИ АВАНСИ И ПОТРАЖИВАЊА:

У ЕФИ- у исказан проценат наплатљивости од 3,08 % у односу на почетну ликвидациону вредност потраживања односно 1.886.784,29
дин. Потраживања стечајног дужника су приказана на основу књиговодственог стања на дан 31.12.2010. год. и пре тога, јер није
постојала ваљана књиговодствена документација на дан отварања стечаја.

1Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге СОКОКОМЕРЦ, Сокобања - Извештај за  април - јун 2015.



Стечајни биланс на крају периода исказује кориговани напред наведени износ из ЕФИ-а, за нова потраживања и наплаћено током
ранијих извештајних периода, односно у вредности од 1.926.288,57 динара.

Овде исказана потраживања су резултат корекције за наплаћена потраживања у извештајном периоду.

ПОЗИЦИЈА 9 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА у износу од 25.550.729,71 динар сачињава вредност од
784.000,00 динара на име теретног моторног возила - цистерна за бела горива које је у судском спору и повећану вредност од
24.766.729,71 динар на име накнадно пронађене имовине и то:
НАКНАДНО ПРОНАЂЕНА ИМОВИНА:
У Кварталном периоду 01.07.2014. - 31.10.2014. год. дошло је до прибављања накнадно пронађене имовине Зграде Техничког прегледа
са покретностима по Извршној Пресуди Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 5. П. 344/2013 од 05.06.2014. године, зав. број код
стечајног дужника 263/14 од 04.08.2014. године. и до записничке примопредаје. Том приликом је сачињен ЗАПИСНИК О УВОЂЕЊУ У
ПОСЕД односно преузимању накнадно пронађене стечајне масе, зав. бр. 277/14 од 25.08.2014. год.

Записник је сачињен дана 25.08.2014. год. са почетком у 11 00 h у просторијама уписаног седишта стечајног дужника ДОО „Сококомерц“
у стечају, у Сокобањи ул. Алексе Маркишића бб.

Овим Записником врши се увођење у посед Стечајног управника стечајног дужника ДОО Сококомерц Сокобања у стечају од стране
законског заступника Директора ДОО Адриа петрол Куршумлија, односно предаја и преузимање накнадно пронађене имовине.

Врши се увођење у посед, попис и процена накнадно пронађене имовине.

Овим Записником врши се увођење у посед и примопредаја следеће накнадно пронађене имовине:
1.НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ:  објекта – Зграда техничких услуга са пратећом опремом за технички преглед и то зграда број 3 на
кп.бр.2500/2 КО Сокобања, која је код РГЗ Службе за катастар непокретности у Лист непокретности бр.4923 КО Сокобања, уписана у В-1
ЛН као зграда техничких услуга а у природи је технички преглед са пратећим функцијама, објекат има одобрење за употребу,
спратности је приземље и спрат а уписан је као приватна својина продавца у обиму удела 1/1. Објекат је под бројем 3 уписан у
површини од 0.03.55 ха на кп.бр.2500/2 КО Сокобања у Б листу непокретности 4923 (парцела 2500/2 уписана као земљиште под зградом
– објектом број 3 у ул.Алексе Маркишића бб, Сокобања и то земљиште под зградом број 3 у површини од 0.03.55 ха и земљиште уз
зграду у површини од 0.24.74 ха – ЛН 4923 КО Сокобања),
2.ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ – ( линија за технички преглед возила, инсталације и сва остала опрема за технички преглед као и канцеларијски
намештај и све остале ствари које се налазе у непокретности и друге ствари, а које ће се детаљно пописати од стране Комисије и
специфицирати посебним пописом), без садашње констатације о потпуности исте.

Приликом пописа накнадно пронађене имовине извршена је и процена ликвидационе вредности и то непокретности од судског
вештака грађевинске струке, члана пописне комисије и покретности од стране вештака машинске струке, председника Пописне
комисије.

Повећање у ранијим кварталима је било код Позиције 9 у износу од 24.766.729,71 дин. од чега:
1. Непокретности - објекат Зграда Техничког прегледа у ул. Алексе Маркишића бб Сокобања, на кп. бр. 2500/2, Лист непокретности 4923
КО Сокобања, ликвидациона вредност 24.169.879,71 дин. и
2. Покретности у ул. Алексе Маркишића бб Сокобања у Згради Техничких услуга, ликвидационе вредности 584.850,00 дин. и ствари код
Трећих лица у објекту Бензинске пумпе на истој локацији и парцели у вредности 12.000,00 дин. (Компијутер ПС - 2 са монитором и
тастатуром. Укупно покретности (584.850,00 дин. + 12.000,00 дин.) = 596.850,00 дин.
У процени сачињена и вештачења и то:
- Вештачење накнадно пронађене покретне имовине стечајног дужника у Згради Техничког прегледа, у ул. Алексе Маркишића бб
Сокобања - Процена и мишљење - судског проценитеља машинске струке по Пописним листама на дан 25.08.2014. год., зав. бр. 292/14
од 04.09.2014. год.
- Налаз и мишљење судског вештака грађевинске струке, са проценом тренутне тржишне вредности - ликвидационе вредности,
накнадно пронађене имовине у стечају, непокретности - зграда Техничких услуга, на кп. бр. 2500/2 КО Сокобања, Листа непокретности
бр. 4923 КО Сокобања у ул. Алексе Маркишића бб у Сокобања, на дан 25.08.2014. год., зав. бр. 293/14 од 04.09.2014. год.

ПОЗИЦИЈА 9:
- Повећање на име накнадно пронађене имовине (непокретне и покретне) 24.766.729,71 дин. и имовина теретно моторно возило -
цистерна за бела горива са почетка стечаја која није продата јер је у току судски поступак пред Привредним судом у Зајечару
П.бр.353/2013 од 784.000,00 дин. (детаљно образложена у тачци 1а овог Извештаја) = 25.550.729,71 дин.

УКУПНО НЕУНОВЧЕНА ПРЕОСТАЛА ИМОВИНА: 25.550.729,71 ДИН.

2Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге СОКОКОМЕРЦ, Сокобања - Извештај за  април - јун 2015.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

27.504.835,29

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

25.550.729,71

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

27.817,01

0,00

Укупно

1.926.288,57

Коментар

Нема повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње. У току је парница пред Привредним судом у
Зајечару П.бр.344/2013 по побојној тужби стечајног дужника за повраћај непокретности Бензинске пумпе и др, са земљиштем, на
кп.бр.2500/2 КО Сокобања против ДОО Адриа петрола Куршумлија. Суд донео првостепену Пресуду у корист стечајног дужника. У току
је поступак по Жалби туженог код другостепеног органа.

 8.

0,00Готовина 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

1.926.288,57

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

27.817,01

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

27.504.835,29

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

25.550.729,71

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

3Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге СОКОКОМЕРЦ, Сокобања - Извештај за  април - јун 2015.



8.849,822.838,14

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

4.424,91

0,00

Лиценце и патенти

25.550.729,71

Укупно

23.417,01

1г

 2.

4.424,91

 3.

0,00

27.498.823,61

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

1.924.676,89

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.

2.813,23

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

24,91

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

Позиција 1: Дати аванси: Извршено плаћање од стране Ђурђевић Михајла у износу од 4.424,91 дин. у Судском извршном поступку
принудне наплате у И. бр. 181/2009 Привредни суд у Новом Саду.

Позиција 2: Потраживања:
Извршено плаћање од стране Ђурђевић Михајла у износу од 4.424,91 дин. у Судском извршном поступку принудне наплате у И. бр.
181/2009 Привредни суд у Новом Саду.

Нема умањења вредности имовине због продаје. Од прибављања Зграде Техничког прегледа са покретним стварима у ул.Алексе
Маркишића бб Сокобања, на кп.бр.2500/2 до данас расписано четири Огласа јавним надметањем ради уновчења, од којих су три
безуспешна, јер није било откупа документације, а последњи је још увек активан, продаја је заказана за 05.08.2015. год.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

4.424,91

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

70.926,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

4.424,91

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,0079.775,82

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

70.926,00

0,00

70.926,00

0,00

Коментар

Позиција 3: Враћени аванси: Извршено плаћање од стране Ђурђевић Михајла у износу од 4.424,91 дин. у Судском извршном поступку
принудне наплате у И. бр. 181/2009 Привредни суд у Новом Саду.

Позиција 4: Наплата потраживања:

4Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге СОКОКОМЕРЦ, Сокобања - Извештај за  април - јун 2015.



Извршено плаћање од стране Ђурђевић Михајла у износу од 4.424,91 дин. у Судском извршном поступку принудне наплате у И. бр.
181/2009 Привредни суд у Новом Саду.

Позиција 11: Потраживања настала у извештајном периоду:
Извршена наплата потраживања од дужника Давидовић Наташе у И. бр. 513/14 дана 08.06.2015. год. у износу од 70.926,00 дин.

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

420.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 420.000,000,00

639.348,47 8.393,352. Судски трошкови 60.000,00 628.783,4718.958,35

280.000,00 60.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 60.000,00 340.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

369.834,00 68.775,005. Накнада трошкова стечајног управника 68.775,00 379.149,0059.460,00

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 78.418,351.709.182,47 188.775,00 137.168,35 1.767.932,47

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

13.465,00 4.050,001. Канцеларијски материјал 5.000,00 17.515,000,00

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

49.751,93 1.725,663. Комуналне услуге 30.000,00 51.477,590,00

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

0,00 0,005. Пошта и телефон 3.000,00 0,000,00

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

21.432,00 0,007. Текуће одржавање 0,00 21.432,000,00

0,00 1.270,008. Платни промет 3.000,00 0,001.270,00

13.438,55 8.063,139. Премија осигурања 9.000,00 21.501,680,00

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 20.000,0012. Вештачења и процене 20.000,00 20.000,000,00

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

215.000,00 75.000,0015. Бруто зараде по уговору о делу 75.000,00 290.000,000,00

148.000,00 24.000,0016. Књиговодствене услуге 24.000,00 172.000,000,00

130.000,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 130.000,000,00

57.943,00 24.038,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 50.000,00 81.981,000,00

10.690,00 0,0019. Административне таксе 18.000,00 10.690,000,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

243.230,40 243.230,4022. Трошкови оглашавања 272.000,00 486.460,800,00

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

60.000,00 32.000,0025. Тарифа АЛСУ 32.000,00 92.000,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 1.270,00962.950,88 541.000,00 433.377,19 1.395.058,07
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Неизмирене
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извештајног
периода

Обавезе стечајне масе
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извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду
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планирани

трошкови по
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обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

Привредни суд у Зајечару донео је Решење:
- дана 26.03.2015. год. којим је усвојен План трошкова за април 2015. год.
- дана 27.04.2015. год. и исправка Решења дана 05.05.2015. год. којим је усвојен План трошкова за мај 2015. год.
- дана 22.05.2015. год. којим је усвојен План трошкова за јун 2015. год.

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 2: Судски трошкови: Принудна наплата од стране Привредног суда Зајечар и трошкови Народне банке Србије.

Позиција 3: Прелиминарна награда стечајног управника, уз сагласност Привредног суда Зајечар Решењем Посл. бр. 2 Ст. 205/2011 од
08.05.2012. год. у износу од 20.000,00 дин.

Позиција 5: Накнада трошкова стечајном управнику утврђена одобрењем месечних Планова са Спецификацијом месечних трошкова, са
истим износом стварно насталих трошкова иако су практично већи и то:
- за април 2015. год. одобрена накнада трошкова у износу од 22.925,00 дин.
- за мај 2015. год. одобрена накнада трошкова у износу од 22.925,00 дин.
- за јун 2015. год. одобрена накнада трошкова у износу од 22.925,00 дин.

Обавезе стечајне масе - стварно настали трошкови се образлажу:

Позиција 1: Канцеларијски материјал: По рачунима од Предузећа ДОО "Нота" Књажевац за набавку канцеларијског материјала и то:
папира за штампање и копирање, коверта, налога, фасцикли и др. ради обраде документације у стечају, израде разних обавештења и
дописа и др.

Позиција 3: Комуналне услуге: по Решењу о утврђивању посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, бр. nzspl-z-501-
3/80/2014 од 11.12.2014. год. од Општинске управе општине Сокобања - Одељење за финансије, наплату јавних прихода и имовинско
правне послове, за период од 01.04.2015. год. до 30.06.2015. год., у укупном износу од 1.725,66 дин., а коначно стање ће се утврдити
после сравњења стања са повериоцем.

Позиција 8: Платни промет: Провизија пословне банке Banca Intesa АД Београд, Експозитура Књажевац.

Позиција 9: Премија осигурања: за зграду Техничког прегледа, а по закљученим Уговорима о осигурању - Полисама, са Компанијом
Дунав осигурање АДО, по добијеној сагласности Суда од 13.10.2014. год., у износу месечне рате од 2.687,71 дин., за извештајни период.
Плаћање се врши по Полисама и то:
- Полиса осигурања имовине бр. 00867065 3, за осигурање од пожара и неких других опасности,
- Полиса осигурања имовине бр. 00867066 4, за осигурање од провалне крађе и разбојништва,
- Полиса осигурања имовине бр. 00867067 5, за осигурање стакла од лома.

Позиција 12: Вештачења и процене: Ангажовање стручног лица геодетске струке по добијеној сагласности од Суда за прихватање
понуде Гео - Шарац, Владимир Шарац Пр Књажевац, ул. Светозара Марковића бр. 10, зав. број код стечајног дужника 79/15 од
15.04.2015. године, за омеђавање и израду ситуационог плана деобе кп. бр. 2500/2 КО Сокобања, ул. Алексе Маркишића бб, Сокобања,
на којој се налази више објеката, Зграда Техничког прегледа , Бензинска пумпа и др., а ради даљег омогућавања продаје Зграде
Техничког прегледа са преносом права коришћења на припадајућем земљишту и Ангажовање предузећа „Гео-Шарац“ Књажевац по
напред наведеној Понуди, за укупан износ од 20.000,00 динара.

Позиција 15: Бруто зараде по Уговору о делу:
- Ангажовање лица на одржавању накнадно пронађене имовине Зграде Техничког прегледа са покретностима, у ул. Алексе Маркишића
бб Сокобања, по Уговору о делу бр. 301/14 од 11.09.2014. год. и Анексу бр. 356/14 од 21.11.2014. год. Уговора о делу бр. 301/14 од
11.09.2014. год. и то:
1. Мирослав Минчић, ССС машинског смера, Књажевац, ул. Петра Добрњца бб, са ЈМБГ 1808961754128, на пословима континуираног
обиласка имовине стечајног дужника и др. послова, у бруто месечном износу од 25.000,00 дин.

Позиција 16:  Књиговодствене услуге у месечном бруто износу од 8.000,00 дин., а у складу са закљученим Анексом I Уговора о
поверавању вођења пословних књига и састављању финансијских извештаја бр. 60/12 од 27.04.2012. год., заводни број 70/13 од
19.03.2013. год., а по добијеној сагласности Суда, до закључења стечајног поступка, за извештајни период.

Позиција 18: Порез на имовину: Порез на имовину (за Зграду Техничког прегледа) плаћа се Општинској управи Општине Сокобања,
Одељењу за финансије, наплату јавних прихода и имовинско правне послове, у укупном износу од 24.038,00 дин. по Пореској пријави о
утврђеном порезу на имовину за 2015. год. за друго тромесечје, зав. бр. 23/15 од 29.01.2015. год.

Позиција 22: Оглашавање Треће продаје јавним надметањем, накнадно пронађене имовине - Зграде техничког прегледа у Сокобањи, у
ул. Алексе Маркишића бб, у 2 дневна листа, а по рачунима и то:
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- по рачуну бр. 1452/15 од 29.05.2015. год. од Друштва за новинско - издавачку делатност Дан - Граф ДОО Београд у износу од 64.915,20
дин. и
- по рачуну бр. Ф-149/2015 од 27.05.2015. год. од Агенције за пружање услуга рекламе и пропаганде АПолитика Ниш у износу од
56.700,00 дин..

Позиција 25: Тарифа АЛСУ - Тарифни бр. 5 Тачка 2: Цена за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног
поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање
(ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка износи 32.000,00
динара, за сваку годину трајања стечајног поступка за стечајне поступке чија ликвидациона вредност према Економско - финансијском
извештају стечајног управника износи више од 50 милиона динара. Ликвидациона вредност накнадно пронађене имовине Зграде
Техничког прегледа и покретности у ЕФИ-ју стечајног управника износи 60,517,870,84 динар. Планира се укупни износ од 32.000,00
динара, а у складу са Тарифом о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника. ("Сл. гласник РС" бр.
44/13) и у складу са рачуном бр.  8-32-4/12/579/2015 од 24.03.2015. године зав. бр. стечајног управника 14/15 од 14.05.2015. године.

УКУПНО ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ СУ У ИЗНОСУ ОД 729.775,00 ДИН., А СТВАРНО НАСТАЛИ
ТРОШКОВИ ЗНАТНО МАЊИ ОД ОДОБРЕНИХ И ИЗНОСЕ 570.545,54 ДИН., ТЕ НЕМА ПРЕКОРАЧЕЊА.

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

70.153.668,29

7.

0,00

0,00

47.842.187,35

0,00

0,00

0,00

22.236.614,17

 5.

22.236.614,17

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

74.866,77

0,00

74.866,77

47.842.187,35

Врста одлива

Разлучни повериоци

70.153.668,29
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Нема готовинских одлива у овом извештајном периоду, јер нема  намирења стечајних поверилаца због недостатка средстава.

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

0,00 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2015.

 5.

79.688,35

 4.

87,47

 2. 79.775,82

 6.

Укупан одлив
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Позиција 1: Почетно стање на рачуну пословне банке "Интеса" а.д. Београд на дан 01.04.2015. год. је 0,00 динара. Рачун је у блокади.

Позиција 2: Укупан прилив средстава у извештајном периоду у износу од 79.775,82 дин.

Позиција 3: Укупан одлив средстава у извештајном периоду у износу од 79.688,35 дин.
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Позиција 6: Крајње стање је 87,47 динара према изводу на дан 30.06.2015. године код банке "Интеса" а.д. Београд.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2015.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б
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У извештајном периоду није било промена. У благајни нема новчаних средстава, бонова или вредносних папира.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Укупно

Ангажовање лица на одржавању накнадно пронађене имовине Зграде Техничког прегледа са покретностима, у ул. Алексе Маркишића
бб Сокобања, по Уговору о делу бр. 301/14 од 11.09.2014. год. и Анексу бр. 356/14 од 21.11.2014. год. Уговора о делу бр. 301/14 од
11.09.2014. год. и то:
1. Мирослав Минчић, ССС машинског смера, Књажевац, ул. Петра Добрњца бб, са ЈМБГ 1808961754128, на пословима континуираног
обиласка имовине стечајног дужника и др. послова, у бруто месечном износу од 25.000,00 дин.
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 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

23.417,01

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.924.676,89

25.550.729,71

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

27.498.911,08

Лиценце и патенти

0,00

87,47

 8.

30.06.2015.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

ПОЗИЦИЈА 1 ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ:

Стање на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa на дан 30.06.2015. год. износи 87,47 дин.

ПОЗИЦИЈА 4 И 5 ДАТИ АВАНСИ И ПОТРАЖИВАЊА:

У ЕФИ- у исказан проценат наплатљивости од 3,08 % у односу на почетну ликвидациону вредност потраживања односно 1.886.784,29
дин. Потраживања стечајног дужника су приказана на основу књиговодственог стања на дан 31.12.2010. год. и пре тога, јер није
постојала ваљана књиговодствена документација на дан отварања стечаја.
Стечајни биланс на крају периода исказује кориговани напред наведени износ из ЕФИ-а, за нова потраживања и наплаћено током
ранијих извештајних периода, односно у вредности од 1.926.288,57 динара.

Овде исказана потраживања су резултат корекције за наплаћена потраживања у извештајном периоду.
У ранијим и овом извештајном периоду у току је поступак наплате потраживања мирним путем и предузимање радњи за припрему
утужења или принудних извршења. Потраживања углавном спорна и ненаплатива.
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ПОЗИЦИЈА 9 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА у износу од 25.550.729,71 динар сачињава вредност од
784.000,00 динара на име теретног моторног возила - цистерна за бела горива које је у судском спору и повећану вредност од
24.766.729,71 динар на име накнадно пронађене имовине и то::
НАКНАДНО ПРОНАЂЕНА ИМОВИНА:
У Кварталном периоду 01.07.2014. - 31.10.2014. год. дошло је до прибављања накнадно пронађене имовине Зграде Техничког прегледа
са покретностима по Извршној Пресуди Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 5. П. 344/2013 од 05.06.2014. године, зав. број код
стечајног дужника 263/14 од 04.08.2014. године. и до записничке примопредаје. Том приликом је сачињен ЗАПИСНИК О УВОЂЕЊУ У
ПОСЕД односно преузимању накнадно пронађене стечајне масе, зав. бр. 277/14 од 25.08.2014. год.

Записник је сачињен дана 25.08.2014. год. са почетком у 11 00 h у просторијама уписаног седишта стечајног дужника ДОО „Сококомерц“
у стечају, у Сокобањи ул. Алексе Маркишића бб.

Овим Записником врши се увођење у посед Стечајног управника стечајног дужника ДОО Сококомерц Сокобања у стечају од стране
законског заступника Директора ДОО Адриа петрол Куршумлија, односно предаја и преузимање накнадно пронађене имовине.

Врши се увођење у посед, попис и процена накнадно пронађене имовине.

Овим Записником врши се увођење у посед и примопредаја следеће накнадно пронађене имовине:
1.НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ:  објекта – Зграда техничких услуга са пратећом опремом за технички преглед и то зграда број 3 на
кп.бр.2500/2 КО Сокобања, која је код РГЗ Службе за катастар непокретности у Лист непокретности бр.4923 КО Сокобања, уписана у В-1
ЛН као зграда техничких услуга а у природи је технички преглед са пратећим функцијама, објекат има одобрење за употребу,
спратности је приземље и спрат а уписан је као приватна својина продавца у обиму удела 1/1. Објекат је под бројем 3 уписан у
површини од 0.03.55 ха на кп.бр.2500/2 КО Сокобања у Б листу непокретности 4923 (парцела 2500/2 уписана као земљиште под зградом
– објектом број 3 у ул.Алексе Маркишића бб, Сокобања и то земљиште под зградом број 3 у површини од 0.03.55 ха и земљиште уз
зграду у површини од 0.24.74 ха – ЛН 4923 КО Сокобања),
2.ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ – ( линија за технички преглед возила, инсталације и сва остала опрема за технички преглед као и канцеларијски
намештај и све остале ствари које се налазе у непокретности и друге ствари, а које ће се детаљно пописати од стране Комисије и
специфицирати посебним пописом), без садашње констатације о потпуности исте.

Приликом пописа накнадно пронађене имовине извршена је и процена ликвидационе вредности и то непокретности од судског
вештака грађевинске струке, члана пописне комисије и покретности од стране вештака машинске струке, председника Пописне
комисије.

Повећање у Кварталу VII - IX је било код Позиције 9 у износу од 24.766.729,71 дин. од чега:
1. Непокретности - објекат Зграда Техничког прегледа у ул. Алексе Маркишића бб Сокобања, на кп. бр. 2500/2, Лист непокретности 4923
КО Сокобања, ликвидациона вредност 24.169.879,71 дин. и
2. Покретности у ул. Алексе Маркишића бб Сокобања у Згради Техничких услуга, ликвидационе вредности 584.850,00 дин. и ствари код
Трећих лица у објекту Бензинске пумпе на истој локацији и парцели у вредности 12.000,00 дин. (Компијутер ПС - 2 са монитором и
тастатуром. Укупно покретности (584.850,00 дин. + 12.000,00 дин.) = 596.850,00 дин.
У процени сачињена и вештачења и то:
- Вештачење накнадно пронађене покретне имовине стечајног дужника у Згради Техничког прегледа, у ул. Алексе Маркишића бб
Сокобања - Процена и мишљење - судског проценитеља машинске струке по Пописним листама на дан 25.08.2014. год., зав. бр. 292/14
од 04.09.2014. год.
- Налаз и мишљење судског вештака грађевинске струке, са проценом тренутне тржишне вредности - ликвидационе вредности,
накнадно пронађене имовине у стечају, непокретности - зграда Техничких услуга, на кп. бр. 2500/2 КО Сокобања, Листа непокретности
бр. 4923 КО Сокобања у ул. Алексе Маркишића бб у Сокобања, на дан 25.08.2014. год., зав. бр. 293/14 од 04.09.2014. год.

ПОЗИЦИЈА 9:
- Повећање на име накнадно пронађене имовине (непокретне и покретне) 24.766.729,71 дин. и имовина теретно моторно возило -
цистерна за бела горива са почетка стечаја која није продата јер је у току судски поступак пред Привредним судом у Зајечару
П.бр.353/2013 од 784.000,00 дин. (детаљно образложена у тачци 1а овог Извештаја) = 25.550.729,71 дин.

УКУПНО НЕУНОВЧЕНА ПРЕОСТАЛА ИМОВИНА: 25.550.729,71 ДИН.
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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

04.05.2015.  Пријем, нумерисање и обрада података
- Од Привредног суда у Зајечару запримљена сагласност наплан трошкова за месец април 2015, бр.67/15 од 01.04.2015.године.
- Фонду ПИО упућена Ургенција за обуставу од пензије Ђурђевић Михајла, бр.68/15 од 02.04.2015.године.
- Од чланова Одбора поверилаца запримљена сагласност на захтев за писмено одлучивање у вези са пописом и завршним рачуном са
стањем на дан 31.12.2014.године, од Аутотранспорта ДОО у стечају под бројем 70/15 дана 02.04.2015.године, и од ТР Узор под бројем
69/15.
- Под бр.71/15 од 02.04.2015.године сачињена Службена белешка о обиласку имовине стечајног дужника.
- Сачињен Извештај Стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01. - 31.03.2015.године, број
72/15 од 03.04.2015.године и достављен Суду под бројем 73/15 и АЛСУ под бројем 74/15.
- Дана 23.04.2015.године сачињена Спецификација трошкова Стечајног управника за мај 2015, бр.82/15 са Планом трошкова за месец
мај бр.83/15 и Предлогом Суду за сагласност на План трошкова за мај 2015.године, бр.84/15. Сагласност на план трошкова за мај 2015
од Суда запримљена под бројем 90/15 од 04.05.2015.године.

25.05.2015.  Пријем, нумерисање и обрада података
- Од "Гео Шарац" Књажевац, Владимир Шарац ПР, запримљена Понуда за парцелацију кп.бр.2500/2 КО Сокобања, бр.75/15.
- Од Бироа за пројектовање Цветковић Књажевац запримљена Понуда за израду пројекта парцелације кп.бр.2500/2 КО Сокобања,
бр.76/15.
- Привредном суду у Зајечару достављен Предлог бр.77/15 од 07.04.2015.године за сагласност за прихватање понуде бр.75/15 и 75/15.
- Под бројем 78/15 од 08.04.2015.године сачињена Спецификација обавештења која се достављају Суду.
- Од "Гео Шарац" Књажевац, Владимир Шарац ПР, запримљена Понуда за омеђавање и израду ситуационог плана деобе за
кп.бр.2500/2 КО Сокобања, бр.79/15.
- Од "Digital Kukić" Бољевац запримљена Понуда за омеђавање и израду ситуационог плана деобе за кп.бр.2500/2 КО Сокобања,
бр.87/15 од 28.04.2015.године, као и Понуда бр.88/15 Агенције "Геопремер" Бор.
- Привредном суду у Зајечару достављене Понуде за омеђавање бр.89/15 од 04.05.2015.године.
- Привредни суд у Зајечару дао сагласност на ангажовање "Гео Шарац" Књажевац, бр.93/15 од 08.05.2015.године.
- Сачињен Захтев за омеђавање бр.91/15 од 08.05.2015.године.
- Од "Гео Шарац" Књажевац, Владимир Шарац ПР, запримљена Физичка деоба кп.бр.2500/2 КО Сокобања, бр.105/15 од
25.05.2015.године.

19.05.2015.  Пријем, нумерисање и обрада података
- Под бројем 80/15 од 15.04.2015.године сачињен Захтев Суду за мере и границе кп.бр.2500/2.
- Катастру Сокобања упућена Ургенција бр.81/15 од 17.04.2015.године за коначно одлучивање о упису на кп.бр.2500/2 КО Сокобања, за
објекат бр.3 и од истог запримљено Обавештење бр.96/15 дана 12.05.2015.године.
- Сачињене Службене белешке о обиласку имовине стечајног дужника, бр.85/15 од 23.04.2015.године, бр.98/15 од 12.05.2015.године и
бр.100/15-1 од 19.05.2015.године.
- Од Привредног суда у Зајечару запримљен Закључак Ст.205/2011 од 21.04.2015.године, зав.број 86/15 од 26.04.2015.године.
- Под бројем 92/15 дана 08.05.2015.године запримљена Пресуда Привредног суда у Зајечару П.344/2013 против туженог ДОО Адриа
петрол Куршумлија.
- Под бр.94/15 од 08.05.2015.године запримљена исправка Решења о сагласности на трошковник за месец јун 2015.
- Од Основног суда у Алексинцу СЈ Сокобања запримљено Решење И.513/14 од 12.05.2015.године.
- Од Reiffeisen banke запримљена опомена пред утужење, бр.97/15 од 12.05.2015.године.

15.06.2015.  Пријем, нумерисање и обрада података
- Дана 19.05.2015.године сачињена Спецификација трошкова Стечајног управника за јун 2015, бр.99/15 са Планом трошкова за месец јун
бр.100/15 и Предлогом Суду за сагласност на План трошкова за јун 2015.године, бр.101/15. Сагласност на план трошкова за јун 2015 од
Суда запримљена под бројем 116/15 од 28.05.2015.године.
- Сачињене Спецификације обавештења која се достављају Суду, бр.102/15 од 20.05.2015.године и бр.120/15 од 01.06.2015.године.
- Под бр.103/15 од 20.05.2015.године, 113/15 -1 од 26.05.2015.године, 123/15 од 09.06.2015.године, бр.128/15 од 12.06.2015.године и
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бр.130/15 од 15.06.2015.године сачињене Службене белешке о обиласку имовине стечајног дужника.
- Од Привредног суда у Зајечару запримљена Пресуда П.353/13 од 07.04.2015.године против туженог РС Техник Житковац, бр.104/15 од
21.05.2015.године и уложена Жалба бр.117/15 од 28.05.2015.године.
- Од Привредног суда у Зајечару запримљена Пресуда П.90/15 од 11.05.2015.године против Бајатовић Зорана, бр.125/15 од
09.06.2015.године и уложена Жалба бр.126/15 од 10.06.2015.године.

24.06.2015.  Пријем, нумерисање и обрада података
- Дана 09.06.2015.године сачињена Спецификација трошкова Стечајног управника за јул 2015, бр.122/15 са Планом трошкова за месец
јул бр.123/15 и Предлогом Суду за сагласност на План трошкова за јул 2015.године, бр.124/15. Сагласност на план трошкова за јун 2015
од Суда запримљена под бројем 129/15 од 12.06.2015.године.
- Сачињен Поднесак извршног повериоца за обуставу поступка против извршног дужника Наташе Давидовић бр.121/15 од
09.06.2015.године.
- Од Основног суда у Алексицну СЈ Сокобања запримљено Решење И.бр.513/14 од 09.06.2015.године о обустави поступка извршења
И.бр.513/2014, бр.127/15 од 11.06.2015.године.
- Тужени ДОО Адриа петрол Куршумлија поднео Жалбу на Пресуду Привредног суда у Зајечару П.бр.344/13, која је код стечајног
дужника заведена под бројем 131/15 од 24.06.2015.године.
- Под бр.132/15 од 24.06.2015.године сачињена Службена белешка о обиласку имовине стечајног дужника.

29.05.2015.  Оглас
- Од дневних листова "Данас, "Политика" и "Вечерње новости" запримљене понуде за оглашавање продаје имовине стечајног дужника.
- Сачињен Предлог огласа за трећу продају накнадно пронађене имовине бр.110/15 од 25.05.2015.године.
- Привредном суду у Зајечару упућен Предлог за сагласност на трошкове оглашавања бр.112/15 од 25.05.2015.године, и Суд дао
сагласност бр.113/15 од 26.05.2015.године.
- Под бројем 114/15 од 27.05.2015.године сачињен коначни текст огласа за трећу продају накнадно пронађене имовине стечајног
дужника.
- Од "Аполитике" запримљено обавештење о необјављивању огласа у том дневном листу, бр.118/15 од 29.05.2015.године и сачињена
Испарвка датума огласа бр.119/15 од 29.05.2015.године.

27.05.2015.  Обавештење о продаји
- Под бројем 115/15 од 27.05.2015.године сачињено Обавештење о намери, начину, роковима и плану продаје.

25.05.2015.  Продајна документација
- Сачињена Продајна документација за трећу продају Зграде Техничког прегледа бр.111/15 од 25.05.2015.године.

25.06.2015.  Обавештење о продаји
- Под бројем 137/15 од 25.06.2015.године израђено је Обавештење о неуспелој продаји.

30.06.2015.  Оглас
- Запримљене понуде за оглашавање од дневних листова "Вечерње новости" под бр.133/15 од 24.06.2015.године, под бројем 134/15 од
"Данаса" и под бр.136/15 од 25.06.2015.године од "Аполитике".
- Сачињен Предлог Огласа и достављен Суду под бр.139/15 од 25.06.2015.године са Захтевом за сагласност бр.140/15 и Проценом
целисходности продаје имовине, бр.138/15 од 25.06.2015.године.
- Од Привредног суда у Зајечару запримљена сагласност на трошкове оглашавања продаје бр.142/15 од 30.06.2015.године.
Сачињен коначни текст Огласа о продаји бр.143/15 од 30.06.2015.године.

25.06.2015.  Продајна документација
- Сачињена Продајна документација за потребе четврте продаје имовине стечајног дужника бр.141/15 од 25.06.2015.године.

30.06.2015.  Обавештење о продаји
- Под бројем 144/15 од 30.06.2015.године сачињено Обавештење о плану, начину и условима продаје имовине стечајног дужника.

24.06.2015.  Пријем, нумерисање и обрада података
- Од Привредног суда у Зајечару запримљено Решење о принудној наплати судске таксе у П.344/13 од 15.06.2015.године, зав.број код
стечајног дужника 135/15 од 24.06.2015.године.
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Прилози

09.07.2015.Датум:

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу,
промет и услуге СОКОКОМЕРЦ, Сокобања

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 2. Ст.205/2011

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2015. 30.06.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

ДАВИДОВИЋ НАТАША 70.926,0019/14 08.06.2015.

Укупно: 70.926,00

Укупни приходи: 70.926,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2015.за период од: 30.06.2015.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

РС Привредни суд у Зајечару 1.694,9111/1405 04.05.2015.

РС Привредни суд у Зајечару 2.298,44141/1408 08.06.2015.

Народна банка Србије Принудна наплата 4.400,0011/14. 08.06.2015.

Укупно: 8.393,35

Прелиминарна награда ст. управника

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 20.000,00042015 30.04.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 20.000,0005.2015 31.05.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 20.000,0006.2015 30.06.2015.

Укупно: 60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 22.925,0004.2015т 30.04.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 22.925,0005.2015т 31.05.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 22.925,0006.2015т 30.06.2015.

Укупно: 68.775,00

137.168,35Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

НОТА Доо Књажевац 1.240,00105/15 08.05.2015.

НОТА Доо Књажевац 1.320,00144/15 05.06.2015.

НОТА Доо Књажевац 1.490,00198/15 30.06.2015.

Укупно: 4.050,00

Комуналне услуге

РС ОПШТИНСКА УПРАВА  СОКОБАЊА 1.725,66501-3/80/2014. 30.06.2015.

Укупно: 1.725,66

Платни промет
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Платни промет

INTESA BANKA AD BEOGRAD

1.270,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

08.06.2015.

Укупно: 1.270,00

Премија осигурања

Компанија Дунав осигурање 2.687,71апр2015 30.04.2015.

Компанија Дунав осигурање 2.687,71мај2015 31.05.2015.

Компанија Дунав осигурање 2.687,71јун2015 30.06.2015.

Укупно: 8.063,13

Вештачења и процене

ГЕО ШАРАЦ 20.000,0031/2015 25.05.2015.

Укупно: 20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу

Минчић Мирослав 25.000,00мм0415 30.04.2015.

Минчић Мирослав 25.000,0005.2015мм 31.05.2015.

Минчић Мирослав 25.000,0006.2015мм 30.06.2015.

Укупно: 75.000,00

Књиговодствене услуге

Финекс доо Књажевац 8.000,00037/15 30.04.2015.

Финекс доо Књажевац 8.000,000047 12.05.2015.

Финекс доо Књажевац 8.000,000057 01.06.2015.

Укупно: 24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

РС ОПШТИНСКА УПРАВА  СОКОБАЊА 24.038,0023/152015 30.06.2015.

Укупно: 24.038,00

Трошкови оглашавања

АПОЛИТИКА НИШ 56.700,00149/2015 27.05.2015.

Дан Граф доо 64.915,201452/15 29.05.2015.

АПОЛИТИКА НИШ 56.700,00181/2015 30.06.2015.

Дан Граф доо 64.915,20данас 30.06.2015.

Укупно: 243.230,40

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

Агенција за лиценцирање стечајних управника 32.000,0031-4/12/579/2015 30.04.2015.

Укупно: 32.000,00

433.377,19Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 570.545,54
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-2673-
61
KBC banka A.D.- Beograd, 115-16942-66
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210016367-33
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-103759-84
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-60789-85
Findomestic banka A.D.- Beograd, 240-228602101300-22
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4010310003308-19
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000084-88
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-57000212-74
Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-8494-87
INTESA BANKA AD BEOGRAD, 160 - 371133 - 43
agricole bank, 330-48-42

01.04.2015. 0,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2015.за период од: 30.06.2015.

Наплата потраживања

Ђурђевић Михајло 4.424,9104.05.2015.

Ђурђевић Михајло 4.424,9102.06.2015.

Укупно: 8.849,82

Потраживања (у извештајном периоду)

ДАВИДОВИЋ НАТАША 70.926,0008.06.2015.

Укупно: 70.926,00

79.775,82Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2015.за период од: 30.06.2015.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

РС Привредни суд у Зајечару 2.730,0004.05.2015.

РС Привредни суд у Зајечару 1.694,9104.05.2015.

РС Привредни суд у Зајечару 4.424,9102.06.2015.

РС Привредни суд у Зајечару 3.410,0908.06.2015.

Народна банка Србије Принудна наплата 4.400,0008.06.2015.

РС Привредни суд у Зајечару 2.298,4408.06.2015.

Укупно: 18.958,35

Накнада трошкова стечајног управника

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 23.860,0009.06.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 30.000,0009.06.2015.

Стечајни управник Бобана Михајловић пр. 5.600,0010.06.2015.

Укупно: 59.460,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет

INTESA BANKA AD BEOGRAD 1.270,0008.06.2015.

Укупно: 1.270,00

79.688,35Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2015. 87,47
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