
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

Бр.5.Ст.141/2012

02.03.2021.

ДП "ТАМИШ ХЛАДЊАЧА",Новосељански Пут Бб, Панчево

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Број лиценце:

08112207Матични број:

1) Банка Интеза, 160-373204-38Текући рачуни стечајног дужника:

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5.  овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: до:01.10.2020. 31.12.2020.

 9.

Остала имовина

204.141.732,35

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

219.250.608,39Укупно без депозита

0,00

 5.

7.500.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

2.225.900,08

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

3.765.833,89

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

1.472.392,07

0,00

 8.

01.10.2020.

 10.

0,00

144.750,00

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

1а

Коментар

Стечајни биланс на почетку  извештајног периода без депозита  укупно износи 219.250.608,39 динара и чини га:
1.новчана средстава у укупном  износу од 2.225.900,08 динара и то:

1.1. 2.225.722,08 динара  на пословном рачуну код Банка Интезе и 1.2. у благајни у износу 178,00 динара

2. средства у износу од 7.500.000,00 динара орочена су  у Eurobank A.D. Beograd, на период од  60 дана  са ефективном каматном стопом
1,72 %, почев од  07.09.2020.године до 06.11.2020.године,

5.потраживања из претходних извештајних периода на име закупа пословног простора са припадајућим трошковима у износу од
3.765.833,89 динара ,

6.залиха у износу од 144.750,00 динара
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9.некретнина и постројења у износу од 204.141.732,35 динара

10.остале имовине (инвентар :столови ,столице ,гардеробни-једрнокрилини -двокрилни  ормани,помоћни столови, телефонска
централа,спољна расвета,секретарска гарнитура),у износу од 1.472.392,07 динара

 7.

0,00

Залихе

Имовина

1.472.392,07

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

211.750.608,39

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

144.750,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

204.141.732,35

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

2.225.900,08

Укупно

3.765.833,89

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или производње.

 8.

2.225.900,08Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

0,00

1.472.392,07

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

3.765.833,89

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

144.750,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

211.750.608,39

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

204.141.732,35

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.
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2.370.004,120,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 144.750,00

0,00

2.370.004,12

0,00

Лиценце и патенти

204.141.732,35

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

207.154.704,19

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

1.395.829,77

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

1.472.392,07

0,00

 4.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 1.

 6.

Остала имовина

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене

0,00

 7. 0,00 0,00

 5.

0,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине , већ због наплате потраживања на име
фактурисаног закупа и наплате судских трошкова  из претходних квартала у износу од 2.370.004,12 динара, тако да сад коригована
вредност потраживања износи 1.395.829,77 динара а укупна коригована вредност  имовине износи 207.154.704,19 динара.

Наплата потраживања у износу од 2.370.004,12 динара таксативно  је приказан  у табели 2а под тачком 4.-"наплата
потраживања"(приказана наплата потраживања из претходног периода).

Напомена:
износ од 1.470.750,00 динара наплаћен је путем  пребоја потраживања стечајног дужника и Тамишка доо (Изјаве о компензацији од
18.12.2020.године). Стечајни дужник имао је  дуг према закупцу у износу од 1.470.750,00 динара  на име трошкова поступка утврђен
правоснажном пресудом ПС Панчево Посл.бр.2-П.277/2019 од 11.02.2020.године, потврђена пресудом ПАС Посл.бр.6.Пвж бр.1832/20
од 08.10.2020 године , којом је  стечајни дужник као тужилац обавезан  да надокнади трошкове поступка туженом првог реда Тамишки
доо из Панчева износ од 1.470.750,00 динара динара и туженом другог реда  SWG&M DOO Београд износ од 742.500,00 динара.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

567.189,91

0,00

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Лиценце и патенти

 4.

 1.

0,00

 3.

Потраживања (настала у извештајном периоду)

0,00

Предујам за покретање стечаја

Залихе 0,00

 8.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

0,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

1.480.797,72

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

913.607,811.480.797,72

0,00

20.958,90

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

2.370.004,12

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

913.607,81

2а

0,002.958.152,93

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар
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Укупан приказан прилив у извештајном периоду  износи 2.958.152,93 динара и састоји се од:

1.камате по орочењу у износу 20.958,90 динара:

1.1. дана 06.11.2020 године, у износу од 20.958,90 динара (Еуробанка ад Београд)

4.наплате потраживања  у укупном износу од 2.370.004,12 динара  и то на име:

4.1.закупа од закупца Тамишке д.о.о.Панчево у укупном износу од 752.810,09 динара и то:

4.1.1.други део закупа за мај 2020 у износу од 249.163,13 динара ,део јуна 2020 у износу од 152.,166,41 динара и део за септембар 2020
у износу од 351.480,55 динара

4.1.2. износ од 1.470.750,00 динара  на име закупа наплаћен је путем  пребоја потраживања стечајног дужника и Тамишка доо (Изјаве о
компензацији од 18.12.2020.године). Стечајни дужник имао је  дуг према закупцу у износу од 1.470.750,00 динара  на име трошкова
поступка утврђен правоснажном пресудом ПС Панчево Посл.бр.2-П.277/2019 од 11.02.2020.године, потврђена пресудом ПАС
Посл.бр.6.Пвж бр.1832/20 од 08.10.2020 године , којом је  стечајни дужник као тужилац обавезан  да надокнади трошкове поступка
туженом првог реда Тамишки доо из Панчева износ од 1.470.750,00 динара динара и туженом другог реда  SWG&M DOO Београд износ
од 742.500,00 динара.
Изјавом о компензацији у укупном износу од 1.470.750,00 динара обухваћени су следећи износи:
- део јуна 2020 у износу од 341.432,83 динара
-цео износ за јул 2020 од 493.599,24 динара
-цео износ за август 2020 од 493.599,24 динара
-део септембра 2020.у износу од 142.118,69 динара

4.2. наплата судских трошкова спровођењем извршења пленидбом зарада и пензија, извршних дужника у укупном износу од 146.444,03
динара и то:

4.2.1. Минић Гордана  у износу од 51.074,00 динара
4.2.2. Стјепановић Стамена у износу од 18.677,73 динара
4.2.3. Думић Славка у износу  од 36.310,74 динара
4.2.4. Крнић Миле/Милован и Милана  у износу од 7.861,56 динара
4.2.5. Влајкиновски Милица у износу од  32.520,00 динара

10.у извештајном периоду фактурисан закуп у износу од 1.480.797,72 динара за месец октобар,новембар и децембар  2020.године
(месечан износ закупа 493.599,24 динара)
10.1. наплаћен је износ закупа за октобар 2020. у целом износу од 493.599,24 динара
10.2.наплаћен је део износа за новембар 2020. од 73.590,67 динара
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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

563.944,24 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 563.944,240,00

233.770,71 2.632.290,002. Судски трошкови 2.632.290,00 1.385.065,011.480.995,70

600.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 600.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

2.000.000,00 150.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 150.000,00 2.150.000,000,00

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

0,00 0,007. Трошкови принудне ликвидације 0,00 0,000,00

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

Укупно 1.480.995,703.397.714,95 2.782.290,00 2.782.290,00 4.699.009,25

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

2.823,00 0,001. Канцеларијски материјал 9.000,00 0,002.823,00

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

8.466,68 12.700,023. Комуналне услуге 15.000,00 8.466,6812.700,02

0,00 0,004. Гориво и мазиво 24.000,00 0,000,00

1.404,49 0,005. Пошта и телефон 15.000,00 1.404,490,00

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

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

0,00 3.837,468. Платни промет 15.000,00 0,003.837,46

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

0,00 108.381,0015. Бруто зараде по уговору о делу 111.000,00 0,00108.381,00

0,00 45.000,0016. Књиговодствене услуге 45.000,00 0,0045.000,00

4.800,00 94.200,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 94.200,00 99.000,000,00

878.903,62 509.945,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 510.000,00 878.903,62509.945,00

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

0,00 246.030,0020. ПДВ 280.000,00 0,00246.030,00

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

0,00 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 0,000,00

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

515.547,20 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 515.547,200,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

1.000.000,00

0,00

Укупно 1.928.716,481.411.944,99 1.118.200,00 1.020.093,48 1.503.321,99

У извештајном периоду плаћени су    трошкови стечајног поступка  у укупном износу од 1.480.995,70 динара о на име:

2.судских трошкова у износу од 1.480.995,70  динара и то :

2.1. износ од 1.470.750,00 динара  плаћен је путем  пребоја потраживања стечајног дужника и Тамишка доо (Изјаве о компензацији од
18.12.2020.године). Стечајни дужник имао је  дуг према закупцу у износу од 1.470.750,00 динара  на име трошкова поступка утврђен
правоснажном пресудом ПС Панчево Посл.бр.2-П.277/2019 од 11.02.2020.године, потврђена пресудом ПАС Посл.бр.6.Пвж бр.1832/20
од 08.10.2020 године , којом је  стечајни дужник као тужилац обавезан  да надокнади трошкове поступка туженом првог реда Тамишки
доо из Панчева износ од 1.470.750,00 динара динара и туженом другог реда  SWG&M DOO Београд износ од 742.500,00 динара.

Коментар
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

2.2. износ од 8.541,70 динара је плаћен на основу става 2 .изреке  закључка Јавног извршитеља Биљане Ђерић Посл.бр.ИИ 2221/20 од
25.09.2020.године, којим је налажено   извршном повериоцу-стечајном дужнику  да  на име предујма уплати износ од  д 8.541,71
динара у поступку против извршног дужника Гордане Минић из Банатског Брестовца

2.3.износ од 1.704,00 динара на основу решења ПС Панчево Посл.бр.Ии-65/2020 од 21.09.2020 којим је стечајном дужнику  наложено да
по опомени за плаћање судске таксе  плати таксу  за одређење извршења у укупном износу од 1.314,00 динара као и 390,00 за
опомену(адвокат стечајног дужника је приговорио на износ који је био одређен 2.321,00 динара  и та исправка је достављена
09.10.2020.године  а решење је остало са датумом 21.09.2020.године).

На крају извештајног период остале су неизмирени  трошкови стечајног поступка  у укупном износу од 4.699.009,25 динара .

У извештајном периоду исплаћене су обавезе  стечајне масе у укупном износу од 1.928.716,48 динара и то:

1.канцеларијског материјала у износу од 2.823,00 динара
3.на име комуналних услуга у износу од 12.700,02 динара за јул,август и септембар  2020.године
8.обрачун тарифе за услуге ПП за извештајни период у  укупном  износу од 3.837,46 динара
15.накнада  за октобар,новембар и децембар  2020.године по уговору о делу, у бруто   износу од 108.381,00 динара.
16.Накнада за књиговодствене услуге  привредном друштву BALANCE STYLE за вођење пословних књига за октобар,новембар и
децембар 2020 .године у износу од 45.000,00 динара.
18.плаћен је порез на имовину  за 4. квартал 2020. године. у износу од  509.945,00 динара.
20.ПДВ за трећи квартал 2020.године у износу од 246.030,00 динара

25.1.ороченом депозиту од 7.500.000,00 динара додат је износ од 1.000.000,00 динара тако да је орочени депозит 8.500.000,00 динара
од 06.11.2020.године.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.503.321,99 динара.

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

207.471.126,39

7.

0,00

0,00

62.081.525,77

0,00

0,00

0,00

145.320.446,83

 5.

145.320.446,83

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

69.153,79 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

69.153,79

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

62.081.525,77

Врста одлива

Разлучни повериоци

207.471.126,39

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по основу утврђених обавеза.
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2020.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

2.225.722,08 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2020.

 5.

3.406.889,18

 4.

1.774.162,83

 2. 2.955.329,93

 6.

Укупан одлив

Коментар

На почетку извештајног периода стање на пословном рачуну износи 2.225.722,08  динара

Укупан прилив износи 2.955.329,93 динара и састоји се од  наплате потраживања из претходног квартала на име закупа, на име
потраживања у поступцима извршења  и спровођења компензације од 18.12.2020.године

Укупан одлив износи 3.406.889,18 динара и односи се на плаћање ПДВ за трећи  квартал 2020.године, на плаћање пореза на имовину за
четврти квартала 2020. ,трошкова стечајног поступка,  обавеза стечајне масе и спровођења компензације од 18.12.2020.године

На крају извештајног периода  стање на пословном рачуну износи 1.774.162,83 динара.

2.823,00

Крајње стање у благајни

178,0001.10.20.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 2.823,00

 4. 178,0031.12.2020.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду ,почетно  стање износи 178,00 динара.

2.Укупан прилив  у извештајном периоду  је износио 2.823,00 динара пренетих са текућег рачуна стечајног дужника.

3.Укупан одлив износио је  2.823,00 динара  и то:
3.1.трошкови канцеларијског материјала у износу од  2.823,00 динара

На крају извештајног периода стање у благајни износи 178,00 динара.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

BALANCE STYLE1. 45.000,00

Катарина Ђорејлијевки2. 108.381,00

153.381,00Укупно

У извештајном периоду исплаћени су ангажована лица и то за :
1.накнада по уговору о делу  за октобар,новембар и децембар 2020.године по уговору о делу, у бруто   износу од 108.381,00 динара.
2.накнада за књиговодствене услуге  привредном друштву BALANCE STYLE за вођење пословних књига за октобар,новембар и децембар
2020 .године у износу од 45.000,00 динара.

Коментар
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 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

8.500.000,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

2.309.437,58

204.141.732,35

144.750,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

218.342.652,83

Лиценце и патенти

0,00

1.774.340,83

 8.

31.12.2020.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

1.472.392,07

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода без депозита  укупно износи 218.342.652,83 динара и чини га:
1.новчана средстава у укупном  износу од 1.774.340,83 динара и то:

1.1. 1.774.162,83 динара  на пословном рачуну код Банка Интезе(извод бр.111 од 31.12.2020.године
1.2. у благајни у износу 178,00 динара

2. средства у износу од 8.500.000,00 динара орочена су  у Eurobank A.D. Beograd, на период од  60 дана  са ефективном каматном стопом
1,77 %, почев од  од 06.11.2020.године,

5.потраживања из претходних извештајних периода на име закупа пословног простора са припадајућим трошковима у износу од
2.309.437,58 динара ,

6.залиха у износу од 144.750,00 динара

9.некретнина и постројења у износу од 204.141.732,35 динара

10.остале имовине (инвентар :столови ,столице ,гардеробни-једрнокрилини -двокрилни  ормани,помоћни столови, телефонска
централа,спољна расвета,секретарска гарнитура),у износу од 1.472.392,07 динара

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

13.10.2020.  Решење ПС Панчево од 13.10.2020.године допунски трошковибр.1 и бр.2  за СЕПТЕМБАР  2020.године
Решењем ПС Панчево од 13.10.2020.године одобрени су допунски трошковибр.1 и бр.2  за СЕПТЕМБАР  2020.године
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22.10.2020.  Решење ПС Панчево од 13.10.2020.године допунски трошковi бр.3  за СЕПТЕМБАР  2020.године
Решењем ПС Панчево од 20.10.2020.године одобрени су допунски трошкови бр.3  за СЕПТЕМБАР  2020.године

17.11.2020.  Извештај  о току стечајног поступка  и стању стечајне масе за  3. квартал 2020.године стечајне масе
Према члану  29.Закона о стечају ("Службени гласник РС",бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља
Извештај  о току стечајног поступка  и стању стечајне масе за период Према члану  29.Закона о стечају ("Службени гласник
РС",бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај  о току стечајног поступка  и стању стечајне
масе за период 01.07.- 30.09.2020.године стечајног дужника :
1.Одбору поверилаца  17.11.2020. (e-mail)
2.Стечајном судији  13.11.2020.

03.12.2020.  Решење ПС Панчево одобрени трошкови -децембар 2020.
Решењем ПС Панчево од 01.12.2020.године одобрени трошкови  за децембар 2020.

07.10.2020.  Сагласност АЛСУ на план допуне 1 трошкова СЕПТЕМБАР 2020.
Дана 05.10.2020. дата је сагласност АЛСУ на план допуне 1 трошкова за СЕПТЕМБАР 2020.

08.10.2020.  Сагласност АЛСУ на план допуне 2 трошкова СЕПТЕМБАР 2020.
Дана 07.10.2020. дата је сагласност АЛСУ на план допуне 2 трошкова за СЕПТЕМБАР 2020.

15.10.2020.  Сагласност АЛСУ на план допуне 3 трошкова СЕПТЕМБАР 2020.
Дана 13.10.2020. дата је сагласност АЛСУ на план допуне 3 трошкова за СЕПТЕМБАР 2020.

01.10.2020.  Сагласност АЛСУ на план трошкова ОКТОБАР 2020.
Дана 23.09.2020. дата је сагласност АЛСУ на план  трошкова за ОКТОБАР 2020.

02.11.2020.  Сагласност АЛСУ на план трошкова НОВЕМБАР 2020.
Дана 27.10.2020. дата је сагласност АЛСУ на план  трошкова за НОВЕМБАР 2020.

25.11.2020.  Сагласност АЛСУ на план трошкова ДЕЦЕМБАР 2020.
Дана 23.11.2020. дата је сагласност АЛСУ на план  трошкова за ДЕЦЕМБАР 2020.

01.10.2020.  Решење ПС Панчево - одобрени трошкови ОКТОБАР 2020.
Решењем ПС Панчево од 28.09.2020.године одобрени су  трошкови  за ОКТОБАР  2020.године

02.11.2020.  Решење ПС Панчево - одобреи трошкови за НОВЕМБАР 2020.
Решењем ПС Панчево од 30.10.2020.године одобрени су  трошкови  за НОВЕМБАР  2020.године

06.11.2020.  Изјашњење на закључак ПС Панчево од 30.09.2020.-Арсеновић доо
Стечајни управники зјаснио се на   закључак ПС Панчево Посл.бр. 5.Ст.1421/2012  од 30.09.2020.године, године којим је наложено
стечајном управнику да се о  изјасни  на поднесак Вишег суда у Панчеву Посл.бр. 4Прр 1. 3/2020 од 25.09.2020.године у којем је
наведено да је пред овим судом у току поступак  по тужби  тужиоца „Арсеновић“д.о.о. Шабац из Шапца ,ул.Поцерска бр.16,против
тужене Републике Србије ,Вискои  савет судства,Привредни суд у Панчеву,ради накнаде имовинске штете и да је потреабно за потребе
поступка да се достави извештај  о процењеној вредности стечајног дужника ДП“Тамиш хладњача“ у стечају, односно  почетни стечајни
биланс на дан отварања стечаја.

06.11.2020.  изјашњење на закључак ПС Панчево од 30.09.2020.године-реституција

Дана 05.10.2020.године   стечајни управник изјаснио  се на закључак ПС Панчево Посл.Бр.5. Ст. 141/2012 од 29.09.2020.године, којим је
наложено стечајном управнику да се изјасни  да ли се у вези имовине стечајног дужника  води поступак пред Агенцијом за реституцију
РС ,као и да достави  бројеве свих предмета за поступке који нису окончани  пред наведеном Агенцијом, тако  што је увидом у
документацију стечајног дужника утврдио   да се  пред Агенцијом за реституцију  РС не води поступак у вези имовине стечајног
дужника.

09.11.2020.  изјашњења закључак закључак ПС Панчево од 12.10.2020.године , у вези захтева Основног суда у Панчеву
Стечајни управник изјаснио се на закључак ПС Панчево од 12.10.2020.године којим је наложено  стечајном управнику да се изјасни на
поднесак Основног суда у Панчеву Посл.бр.77Прр1 90/19 од 01.10.202.,којим је  стечајни управник  обавештен да  је пред тим судом у
току поступак по тужби тужиоца Милице Влајкиновски из Јабуке ,ул.Ж.Зрењанина бр.24,коју заступа адвокат Зарије Александар из
Панчева,  против тужене Републике Србије, Високи савет судства, Привредни суд у Панчеву, ради накнаде имовинске штете, и да је за
потребе тог поступка потребно да стечајни управник достави податак о висини признатих и исплаћених потраживања тужиоца са
податком кад је настало потраживање тужиоца Милице Влајкиновски као правном следбенику Влајкиновски Витомира ,односно да ли
је исто у целости настало док је   преузеће ДП „Тамиш хладањача“ у стечају , представљало  друштвено предузеће и док је био већински
друштвени капитал, ,а у ком обиму је наплатили  своја потраживања у односу на стечајног дужника,те у ком износу је  иста тренутно
намирена ,на име чега, као  и да ли се ради о потраживању из радног односа ,те колики  је остатак дуга и то укупан износ дуга ,као и
износ  главног дуга , те евентуалне камате и трошкова , са напоменом да је расправа заказана за 02.12.2020.године.

13.11.2020.  изјашњења на поднесак   Основног суда у Панчеву 14Прр1 118/20 од 26.10.2020.године
Стечајни управник изјаснио се на Закључак ПС Панчево од 12.10.2020.године наложено је стечајном управнику да се изјасни на
поднесак Основног суда у Панчеву Посл.бр.77Прр1 90/19 од 01.10.2020.,којим је  стечајни управник  обавештен да  је пред тим судом у
току поступак по тужби тужиоца Милице Влајкиновски из Јабуке ,ул.Ж.Зрењанина бр.24,коју заступа адвокат Зарије Александар из
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Панчева,  против тужене Републике Србије, Високи савет судства, Привредни суд у Панчеву, ради накнаде имовинске штете, и да је за
потребе тог поступка потребно да стечајни управник достави податак о висини признатих и исплаћених потраживања тужиоца са
податком кад је настало потраживање тужиоца Милице Влајкиновски као правном следбенику Влајкиновски Витомира ,односно да ли
је исто у целости настало док је   преузеће ДП „Тамиш хладањача“ у стечају , представљало  друштвено предузеће и док је био већински
друштвени капитал, ,а у ком обиму је наплатили  своја потраживања у односу на стечајног дужника,те у ком износу је  иста тренутно
намирена ,на име чега, као  и да ли се ради о потраживању из радног односа ,те колики  је остатак дуга и то укупан износ дуга ,као и
износ  главног дуга , те евентуалне камате и трошкова , са напоменом да је расправа заказана за 02.12.2020.године.

13.11.2020.  изјашњења на поднесак   Основног суда у Панчеву 14Прр1 121/20 од 26.10.2020.године
Стечајни управник изјаснио се на поднеском   Основног суда у Панчеву 14Прр1 121/20 од 26.10.2020.године  , којим је  стечајни
управник  обавештен да  је пред тим судом у току поступак по тужби тужиоца Летић Иване из Делиблата,Гробљанска бр.10,коју заступа
адвокат Зарије Александар из Панчева,  против тужене Републике Србије, Високи савет судства, Привредни суд у Панчеву, ради накнаде
имовинске штете,због повреде права  на суђење у разумном року у поступку Привредног суда у Панчеву  Посл.бр.ст.141/2021 и да
достави извештај о висини неисплаћеног  потраживања тужиоца Летић Иване из Делиблата,у стечајном поступку Посл.бр.141/2012, да
ли то потраживање проистиче  из радног односа и да ли је  ДП „Тамиш хладањача“ у стечају , у моменту отварања стечаја  било
предузеће са већинским друштвеним (државнима) капиталом

13.11.2020.  изјашњења на поднесак   Основног суда у Панчеву Посл.бр.5.Прр1. 31/20 од 14.10.2020.године
Стечајни управник изјаснио се на  поднесак   Основног суда у Панчеву Посл.бр.5.Прр1. 31/20 од 14.10.2020.године,којим је  стечајни
управник  обавештен да  је пред тим судом у току поступак по тужби тужиоца Ковачевић Љубице  из Бантског Новог Села ,ул.Петра
Кочића бр.7,којуа заступа адвокат Зарије Александар из Панчева,  против тужене Републике Србије, Високи савет судства, Привредни
суд у Панчеву,коју заступа Државно правобранилаштво РС ,одељење Зрењанин,ул.Гимназијска бр.7  ради накнаде имовинске штете, и
да достави извештај о висини  утврђеног признатог потраживања тужиоца Ковачевић Љубице  из Банатског Новог Села ,ул.Петра Кочића
бр.7 ,као и о евентуалним исплатама тужиоцу , као и о природи потраживање исте , односно, да ли то потраживање проистиче  из
радног односа . са напоменом да је рочиште у овом предмету заказано за 14.12.2020.године.

13.11.2020.  изјашњења на поднесак   Основног суда у Панчеву Посл.бр.5.Прр1. 48/20 од 14.10.2020.године
Стечајни управник изјаснио се на поднесак   Основног суда у Панчеву Посл.бр.5.Прр1. 48/20 од 14.10.2020.године ,којим је  стечајни
управник  обавештен да  је пред тим судом у току поступак по тужби тужиоца Думић Славке   из Панчева ,ул.Крајишка бр.10,коју заступа
адвокат Зарије Александар из Панчева,  против тужене Републике Србије, Високи савет судства, Привредни суд у Панчеву,коју заступа
Државно правобранилаштво РС ,одељење Зрењанин,ул.Гимназијска бр.7  ради накнаде имовинске штете, и да достави извештај о
висини  утврђеног признатог потраживања тужиоца Думић Славке   из Панчева ,ул.Крајишка бр.10  ,као и о евентуалним исплатама
тужиоцу , као и о природи потраживање исте , односно, да ли то потраживање проистиче  из радног односа, са напоменом да је
рочиште у овом предмету заказано за 14.12.2020.године.

13.11.2020.  изјашњења на поднесак   Основног суда у Панчеву Посл.бр.5.Прр1. 63/20 од 14.10.2020.године
Стечајни управник се изјаснио на поднесак   Основног суда у Панчеву Посл.бр.5.Прр1. 63/20 од 14.10.2020.године ,којим је  стечајни
управник  обавештен да  је пред тим судом у току поступак по тужби тужиоца Јевтовић Катице    из Панчева ,ул.Кајмакчаланска бр.6,коју
заступа адвокат Зарије Александар из Панчева,  против тужене Републике Србије, Високи савет судства, Привредни суд у Панчеву,коју
заступа Државно правобранилаштво РС ,одељење Зрењанин,ул.Гимназијска бр.7  ради накнаде имовинске штете, и да достави извештај
о висини  утврђеног признатог потраживања тужиоца Јевтовић Катице    из Панчева ,ул.Кајмакчаланска бр.6  ,као и о евентуалним
исплатама тужиоцу , као и о природи потраживање исте , односно, да ли то потраживање проистиче  из радног односа, са напоменом
да је рочиште у овом предмету заказано за 14.12.2020.године..

13.11.2020.  изјашњења на поднесак Основног суда у Панчеву Посл.бр.5.Прр1. 41/20 од 06.10.2020.године
Стечајни управник изјаснио се на поднесак Основног суда у Панчеву Посл.бр.5.Прр1. 41/20 од 06.10.2020.године ,
којим је стечајни управник обавештен да је
пред тим судом у току поступак по тужби тужиоца Остојић Ковиљке из Панчева
,ул.Војвођанска бр.66а,коју заступа адвокат Зарије Александар из Панчева, против тужене
Републике Србије, Високи савет судства, Привредни суд у Панчеву,коју заступа Државно
правобранилаштво РС ,одељење Зрењанин,ул.Гимназијска бр.7 ради накнаде имовинске
штете, и да достави извештај о висини утврђеног признатог потраживања тужиоца Остојић
Ковиљке из Панчева ,ул.Војвођанска бр.66а ,као и о евентуалним исплатама тужиоцу , као и о
природи потраживање исте , односно, да ли то потраживање проистиче из радног односа . са
напоменом да је рочиште у овом предмету заказано за 25.11.2020.године..

13.11.2020.  изјашњења на поднесак Основног суда у Панчеву Посл.бр.5.Прр1. 55/20 од 06.10.2020.године
Стечајни управник изјаснио се на поднесак Основног суда у Панчеву Посл.бр.5.Прр1. 55/20 од 06.10.2020.године ,,којим је стечајни
управник обавештен да је пред тим судом у току поступак по тужби тужиоца Павлов Саве из Бантаског Брестовца
,ул.Соње Маринковић бр.42,коју заступа адвокат Зарије Александар из Панчева, против
тужене Републике Србије, Високи савет судства, Привредни суд у Панчеву,коју заступа
Државно правобранилаштво РС ,одељење Зрењанин,ул.Гимназијска бр.7 ради накнаде
имовинске штете, и да достави извештај о висини утврђеног признатог потраживања тужиоца
Павлов Саве из Бантаског Брестовца ,ул.Соње Маринковић бр.42 ,као и о евентуалним
исплатама тужиоцу , као и о природи потраживање исте , односно, да ли то потраживање
проистиче из радног односа, са напоменом да је рочиште у овом предмету заказано за
25.11.2020.године.

13.11.2020.  изјашњења на поднесак Основног суда у Панчеву Посл.бр.5.Прр1. 69/20 од 06.10.2020.године
Стечајни упоравник изјаснио се на поднесак Основног суда у Панчеву Посл.бр.5.Прр1. 69/20 од 06.10.2020.године ,којим је стечајни
управник обавештен да јепред тим судом у току поступак по тужби тужиоца Девић Мире из Панчева ,ул.Пелистерска бр.58 б,коју
заступа адвокат Зарије Александар из Панчева, против тужене Републике Србије,
Високи савет судства, Привредни суд у Панчеву,коју заступа Државно правобранилаштво РС
,одељење Зрењанин,ул.Гимназијска бр.7 ради накнаде имовинске штете, и да достави извештај
о висини утврђеног признатог потраживања тужиоца Девић Мире из Панчева
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,ул.Пелистерска бр.58 б ,као и о евентуалним исплатама тужиоцу , као и о природи
потраживање исте , односно, да ли то потраживање проистиче из радног односа, са
напоменом да је рочиште у овом предмету заказано за 25.11.2020.године.

13.11.2020.  изјашњења на поднесак Основног суда у Панчеву Посл.бр.5.Прр1. 27/20 од 06.10.2020.године
Стечајни управник изјаснио се на поднесак Основног суда у Панчеву Посл.бр.5.Прр1. 27/20 од 06.10.2020.године ,којим је стечајни
управник обавештен да јепред тим судом у току поступак по тужби тужиоца Шарац Паулине из Банатског Новог Села
,ул.Николе Тесле бр.12,коју заступа адвокат Зарије Александар из Панчева, против тужене
Републике Србије, Високи савет судства, Привредни суд у Панчеву,коју заступа Државно
правобранилаштво РС ,одељење Зрењанин,ул.Гимназијска бр.7 ради накнаде имовинске
штете, и да достави извештај о висини утврђеног признатог потраживања тужиоца Шарац
Паулине из Банатског Новог Села ,ул.Николе Тесле бр.12 ,као и о евентуалним исплатама
тужиоцу , као и о природи потраживање исте , односно, да ли то потраживање проистиче из
радног односа, са напоменом да је рочиште у овом предмету заказано за 25.11.2020.године.

01.12.2020.  Решење ПС Панчево - одобреи трошкови за ДЕЦЕМБАР 2020.
Решењем ПС Панчево од 01.12.2020.године одобрени су  трошкови  за ДЕЦЕМБАР  2020.године
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Прилози

02.03.2021.Датум:

ДП "ТАМИШ ХЛАДЊАЧА",Новосељански Пут Бб, ПанчевоНазив стечајног дужника:

Број предмета: Бр.5.Ст.141/2012

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.10.2020. 31.12.2020.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

''Тамишка'' доо Панчево 493.599,24ФА-10-0/20 01.10.2020.

''Тамишка'' доо Панчево 493.599,24ФА-11-0/2020 30.11.2020.

''Тамишка'' доо Панчево 493.599,24ФА-12-0/2020 01.12.2020.

Укупно: 1.480.797,72

Укупни приходи: 1.480.797,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2020.за период од: 31.12.2020.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд Панчево

29.040,00

ПС Панчево
Посл.бр.П-
187/2020 од
16.12.2020.годин

23.12.2020.

Привредни суд Панчево

390.000,00

ПС Панчево
Посл.бр.
П.277/2019 од
16.11.2020.годин

16.11.2020.

''Тамишка'' доо Панчево

1.470.750,00

ПС Панчево
Посл.бр.2.П.277/
2019 од
11.02.2020.годин

16.11.2020.

 SWG & M доо

742.500,00

ПС Панчево
Посл.бр.2.П.277/
2019 од
11.02.2020.годин

16.11.2020.

Укупно: 2.632.290,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије 50.000,00НТ-10/2020 01.10.2020.

Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије 50.000,00НТ-11/2020 01.11.2020.

Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије 50.000,00НТ-12/2020 01.12.2020.

Укупно: 150.000,00

2.782.290,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге

ЈКП Хигијена Панчево
4.233,34

рн. бр.
4938479284

01.10.2020.

ЈКП Хигијена Панчево
4.233,34

рн. бр.
4942033744

02.11.2020.

ЈКП Хигијена Панчево
4.233,34

рн. бр.
4945566174

01.12.2020.
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Комуналне услуге

Укупно: 12.700,02

Платни промет

Банка Интеза а.д.Београд 275,001/87/2020 12.10.2020.

Банка Интеза а.д.Београд 140,001/91/2020 20.10.2020.

Банка Интеза а.д.Београд 585,001/92/2020 31.10.2020.

Банка Интеза а.д.Београд 990,001/97/2020 10.11.2020.

Банка Интеза а.д.Београд 240,001/107/2020 10.12.2020.

Банка Интеза а.д.Београд 382,461/100/2020 20.11.2020.

Банка Интеза а.д.Београд 585,001/102/2020 30.11.2020.

Банка Интеза а.д.Београд 55,001/110/2020 21.12.2020.

Банка Интеза а.д.Београд 485,001/111/2020 31.12.2020.

Банка Интеза а.д.Београд 100,002/111/2020 31.12.2020.

Укупно: 3.837,46

Бруто зараде по уговору о делу

Ђорејлијевски Катарина 36.127,00НС-10/2020 01.10.2020.

Ђорејлијевски Катарина 36.127,00НС-11/2020 01.11.2020.

Ђорејлијевски Катарина 36.127,00НС-12/2020 01.12.2020.

Укупно: 108.381,00

Књиговодствене услуге

BALANCE STYLE д.о.о. 15.000,00НК-10/2020 01.10.2020.

BALANCE STYLE д.о.о. 15.000,00НК-11/2020 01.11.2020.

BALANCE STYLE д.о.о. 15.000,00НК-12/2020 01.12.2020.

Укупно: 45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Ђорђе Стефановић 8.400,00рн. бр.1625-11/20 30.11.2020.

Адвокат Ђорђе Стефановић 85.800,00Рн.1625-12/20 31.12.2020.

Укупно: 94.200,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Порез на имовину обвезника  који воде пословне књиге
509.945,00

порез на
имовину
4.квартал 2020.

02.11.2020.

Укупно: 509.945,00

ПДВ

Пореска Управа -порез на додату вредност 246.030,00пдв за 3.квартал 01.10.2020.

Укупно: 246.030,00

1.020.093,48Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 3.802.383,48
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна  , Благајна
Банка Интеза, 160-373204-38
Eurobank ad Beograd, 250-0000000039720-56

01.10.2020. 9.725.900,08Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2020.за период од: 31.12.2020.

Камате и други финансијски приходи

Банка Интеза 20.958,9006.11.2020.

Укупно: 20.958,90

Наплата потраживања

''Тамишка'' доо Панчево 120.000,0002.10.2020.

''Тамишка'' доо Панчево 120.000,0007.10.2020.

Думић Славка 12.103,5812.10.2020.

Стјепановић Стамена 6.225,9112.10.2020.

''Тамишка'' доо Панчево 9.163,1314.10.2020.

''Тамишка'' доо Панчево 110.836,8714.10.2020.

Крнић Миле/Милован и Милана 3.930,7803.11.2020.

Думић Славка 12.103,5810.11.2020.

Стјепановић Стамена 6.225,9110.11.2020.

Минић Гордана 51.074,0024.11.2020.

Крнић Миле/Милован и Милана 3.930,7802.12.2020.

Думић Славка 12.103,5810.12.2020.

Стјепановић Стамена 6.225,9110.12.2020.

''Тамишка'' доо Панчево 41.329,5420.10.2020.

''Тамишка'' доо Панчево 78.670,4620.10.2020.

''Тамишка'' доо Панчево 120.000,0003.11.2020.

''Тамишка'' доо Панчево 120.000,0009.11.2020.

''Тамишка'' доо Панчево 32.810,0917.11.2020.

''Тамишка'' доо Панчево 341.432,8318.12.2020.

''Тамишка'' доо Панчево 493.599,2418.12.2020.

''Тамишка'' доо Панчево 493.599,2418.12.2020.

''Тамишка'' доо Панчево 142.118,6918.12.2020.

Влајкиновски Милица 32.520,0019.10.2020.

Укупно: 2.370.004,12

Закуп (у извештајном периоду)

''Тамишка'' доо Панчево 87.189,9117.11.2020.

''Тамишка'' доо Панчево 120.000,0001.12.2020.

''Тамишка'' доо Панчево 120.000,0007.12.2020.

''Тамишка'' доо Панчево 120.000,0014.12.2020.

''Тамишка'' доо Панчево 46.409,3331.12.2020.

''Тамишка'' доо Панчево 73.590,6731.12.2020.

Укупно: 567.189,91

2.958.152,93Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2020.за период од: 31.12.2020.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

РС Јавни извршитељ Биљана Ђерић 8.541,7013.10.2020.

Привредни суд Панчево 1.704,0008.12.2020.

''Тамишка'' доо Панчево 1.470.750,0018.12.2020.
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Судски трошкови

Укупно: 1.480.995,70

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Техноманија д.о.о. 2.823,0016.12.2020.

Укупно: 2.823,00

Комуналне услуге

ЈКП Хигијена Панчево 4.233,3408.10.2020.

ЈКП Хигијена Панчево 4.233,3408.10.2020.

ЈКП Хигијена Панчево 4.233,3403.11.2020.

Укупно: 12.700,02

Платни промет

Банка Интеза а.д.Београд 275,0012.10.2020.

Банка Интеза а.д.Београд 140,0020.10.2020.

Банка Интеза а.д.Београд 585,0031.10.2020.

Банка Интеза а.д.Београд 990,0010.11.2020.

Банка Интеза а.д.Београд 240,0010.12.2020.

Банка Интеза а.д.Београд 382,4620.11.2020.

Банка Интеза а.д.Београд 585,0030.11.2020.

Банка Интеза а.д.Београд 55,0021.12.2020.

Банка Интеза а.д.Београд 485,0031.12.2020.

Банка Интеза а.д.Београд 100,0031.12.2020.

Укупно: 3.837,46

Бруто зараде по уговору о делу

Ђорејлијевски Катарина 36.127,0002.10.2020.

Ђорејлијевски Катарина 36.127,0003.11.2020.

Ђорејлијевски Катарина 36.127,0008.12.2020.

Укупно: 108.381,00

Књиговодствене услуге

BALANCE STYLE д.о.о. 15.000,0002.10.2020.

BALANCE STYLE д.о.о. 15.000,0003.11.2020.

BALANCE STYLE д.о.о. 15.000,0008.12.2020.

Укупно: 45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Порез на имовину обвезника  који воде пословне књиге 509.945,0013.11.2020.

Укупно: 509.945,00

ПДВ

Пореска Управа -порез на додату вредност 246.030,0013.10.2020.

Укупно: 246.030,00

Орочење средстава

Eurobank ad Beograd 1.000.000,0005.11.2020.

Укупно: 1.000.000,00

3.409.712,18Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2020. 10.274.340,83
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