
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

Бр.5.Ст.141/2012

19.07.2021.

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:01.04.2021. 30.06.2021.

 9.

Остала имовина

204.141.732,35

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

218.163.275,68Укупно без депозита

0,00

 5.

8.500.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

1.238.173,40

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

2.666.227,86

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.

01.04.2021.

 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 218.163.275,68 динара и чини га:
1.новчана средстава у укупном  износу од  1.238.173,40 динара
1.1. 1.237.995,40 динара  на пословном рачуну код Банка Интезе(извод бр.29 од 31.03.2021.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
1,72 %, почев од  од 08.03.2021.године,

5.потраживања из претходних извештајних периода на име закупа пословног простора са припадајућим трошковима у износу од
2.666.227,86 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.

209.663.275,68

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

1.238.173,40

Укупно

2.666.227,86

Коментар

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

 8.

1.238.173,40Готовина 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

2.666.227,86

 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

209.663.275,68

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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1.070.805,1173.256,18

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 144.750,00

0,00

1.070.805,11

0,00

Лиценце и патенти

204.141.732,35

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

207.427.553,35

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

1.668.678,93

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.

73.256,18

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

До повећања потраживања у извештајном периоду у износу од 73.256,18 динара  је дошло из разлога, што су наплаћени  утврђени
трошкови парничног поступка  ,  досуђени стечајном дужнику, а у поступку извршења које је у току, јавни извршитељ наплаћује  и
камату и трошкове извршења као и своју награду извршном дужнику на предлог стечајног дужника, тако да је  у извештајном периоду
увећано потраживање извршног дужника за износ, од 73.256,18 динара.

У извештајном периоду  је наплаћено потраживање  из претходног периода у укупном износу од  1.070.805,11динара,  тако да
кориговаана вредност потраживања износи 1.668.678,93 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

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

0,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

1.506.236,45

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

1.480.797,721.480.797,72

0,00

23.753,42

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

1.070.805,11

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

1.480.797,72

2а

0,001.119.997,26

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

25.438,73

0,00

25.438,73

0,00

Коментар

Укупан приказан прилив у извештајном периоду  износи 1.119.997,26 динара и састоји се од:

1.камате по орочењу у износу 23.753,42 динара:

1.1. дана 07.05.2021 године, у износу од 23.753,42 динара  од ЕУРОБАНК ад Београд

4.наплате потраживања  у укупном износу од 1.070.805,11 динара  и то на име:
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4.1.закупа од закупца Тамишке д.о.о.Панчево у укупном износу од 970.000,00 динара и то:

4.1.1.други део   закупа за јануар 2021. у износу од 347.207,05 динара , за  фебруар 2021.године у износу од 493.599,24 динара и део за
март 2021. у износу од 129.193,71 динара

4.2. наплата судских трошкова спровођењем извршења пленидбом зарада и пензија, извршних дужника у укупном износу од 100.805,11
динара и то:

4.2.1. Стјепановић Стамена у износу од 52.006,30 динара
4.2.2. Думић Славка у износу  од 36.310,74 динара
4.2.34. Крнић Миле/Милован и Милана  у износу од 12.488,07 динара

10.у извештајном периоду фактурисан закуп у износу од 1.480.797,72 динара за месец  април, мај и јун 2021.године (месечан износ
закупа 493.599,24 динара)

11.на име потраживања настала у извештајном периоду у износу од 25.438,73 динара :

11.1.у извештајном периоду наплаћено је потраживањена у износу од 25.438,73 динара, од извршног дужника Минић Гордане на  име
камата на парничне трошкове у предмету П.632/12 пред ПС Панчево ради утврђења потраживања у износу од 51.074,00 динара, у
поступку извршења Посл.бр. ИИ 221/20, који спроводи јавни извршитељ Биљана Ђерић.

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

1.363.922,04 0,002. Судски трошкови 0,00 1.356.025,017.897,03

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

2.300.000,00 150.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 150.000,00 2.450.000,000,00

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 7.897,034.827.866,28 150.000,00 150.000,00 4.969.969,25

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

0,00 0,001. Канцеларијски материјал 9.000,00 0,000,00

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

8.896,82 13.345,233. Комуналне услуге 15.000,00 0,0022.242,05

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

1.517,49 126,005. Пошта и телефон 15.000,00 1.643,490,00

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 3.372,968. Платни промет 15.000,00 0,003.372,96

0,00 135.384,009. Премија осигурања 146.550,00 0,00135.384,00

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

4ДП "ТАМИШ ХЛАДЊАЧА",Новосељански Пут Бб, Панчево - Извештај за  април - јун 2021.



Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

101.400,00 7.200,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 7.200,00 7.200,00101.400,00

878.903,62 503.950,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 505.000,00 878.903,62503.950,00

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

0,00 245.991,0020. ПДВ 280.000,00 0,00245.991,00

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

0,00 22.140,0022. Трошкови оглашавања 22.140,00 22.140,000,00

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

0,00

0,00

Укупно 1.165.721,011.506.265,13 1.194.890,00 1.084.890,19 1.425.434,31

У извештајном периоду плаћени су    трошкови стечајног поступка  у укупном износу од 7.897,03 динара  на име:

2.судских трошкова у износу од 825.120,00  динара и то :

2.1.Закључком јавног извршитеља Биљане Ђерић Посл.бр.ИИ 221/20 од 18.03.2021.године обавезан је извршни поверилац да јавном
извршитељу исплату накнаду за успешност  за спровођење извршног поступка у износу од 7.162,27 динара  са ПДВ-ом  , у року од 15
дана и на име Захтева за накнаду трошкова у смислу члана 34.Закона о извршењу и обезбеђењу да извршни поверилац предујми и
износ од 734,76 динара са ПДВ-ом

На крају извештајног период остале су неизмирени  трошкови стечајног поступка  у укупном износу од 4.969.969,25 динара .

У извештајном периоду исплаћене су обавезе  стечајне масе у укупном износу од 1.165.721,01 динара и то:

3.на име комуналних услуга у износу од 22.242,05  динара за јануар, фебруар,март, април и мај   2021.године

8.обрачун тарифе за услуге ПП за извештајни период у  укупном  износу од 3.372,96 динара
9.премија осигурања у износу од 135.384,00 динара.Дана 26.05.2021.године стечајни управник АЛСУ дао је сагласност поверенику на
закључење Уговора о осигурању покретен и непокретне имовине са ДДОР Нови Сад.Закључком Пс Панчево од 31.05.2021.године дата
сагласност на осигурање имовине за период 01.06.2021-01.06.2022.године.Полиса осигурања бр.670371012 важи од 01.06.2021.године.

15.накнада  за април, мај и јун  2021 .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 април, мај и јун  2021 .године
, у износу од 45.000,00 динара.

17.Накнада  у износу од 85.800,00 динара је  на основу рачуна бр.1625-12/20 од 31.12.2020.године за извршене адвокатске услуге у
децембру 2020.године, накнада  у износу од 8.400,00 динара је  на основу рачуна бр.1625-11/20 од 30.11.2020.године за извршене
адвокатске услуге у новембру 2020.године, и то за приступ на рочиште 19.11.2020.године у предмету ПС Панчево  П-46/20 и за састав
два поднеска у поступку пред  јавним извршитељем Биљаном Ђерић у поступку Ии-221/20-Минић Гордана као извршни дужник , у
износу од 9.000,00 динара -20% (1.800,00 динара),што износи укупно  7.200,00 динара, укупном износу од 101.400,00 динара

18.плаћен је порез на имовину  за 2. квартал 2021. године. у износу од  503.950,00 динара.

20.ПДВ за први квартал 2021.године у износу од 245.991,00 динара

Орочен је  депозит од 8.500.000,00 динара , у Eurobank A.D. Beograd, на период од  60 дана  са ефективном каматном стопом 1,71 %,
почев од  07.05.2021.године.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.425.434,31 динара.

Коментар

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в
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0,00
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 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.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2021.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

1.237.995,40 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2021.

 5.

1.173.618,04

 4.

1.184.374,62

 2. 1.119.997,26

 6.

Укупан одлив

Коментар

На почетку извештајног периода стање на пословном рачуну износи 1.237.995,40  динара

Укупан прилив износи 1.119.997,26 динара и састоји се од  наплате потраживања из претходног квартала на име закупа и  на име
потраживања у поступцима извршења .

Укупан одлив износи 1.173.618,04 динара и односи се на плаћање ПДВ за први квартал 2021.године, на плаћање пореза на имовину за
други  квартал 2021. ,трошкова стечајног поступка и   обавеза стечајне масе .

На крају извештајног периода  стање на пословном рачуну износи 1.184.374,62 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

178,0001.04.21.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 178,0030.06.2021.

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 0,00 динара

3.Укупан одлив износио је  0,00 динара

4.На крају извештајног периода стање у благајни износи 178,00 динара.
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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 Ђорејлијевски2. 108.381,00

адвокат Ђорђе Стефановић3. 101.400,00

254.781,00Укупно

У извештајном периоду исплаћени су ангажована лица и то за :
1.накнада по уговору о делу  за април, мај и јун  2021.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 април, мај и јун  2021 .године у
износу од 45.000,00 динара.
3.адвокат Ђорђе Стефановић у износу од 101.400,00 динара .Од 01.06.2019.године измењена је накнада  ангажованом  адвокату и
уговорена је  за АТ-20%,  на коју је сагласност дао  стечајни судија , решењем  ПС Панчево Посл.бр.5.Ст.141 /2012 од 13.12.2019.године.

Коментар

 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

3.149.476,65

204.141.732,35

144.750,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

218.592.903,69

Лиценце и патенти

0,00

1.184.552,62

 8.

30.06.2021.

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 218.595.903,69 динара и чини га:
1.новчана средстава у укупном  износу од  1.184.552,62 динара
1.1. 1.184.374,62 динара  на пословном рачуну код Банка Интезе(извод бр.56 од 30.06.2021.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
1,71 %, почев од  од 07.05.2021.године,

5.потраживања из претходних извештајних периода на име закупа пословног простора са припадајућим трошковима у износу од
3.149.476,65 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
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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

09.04.2021.  Оглас-позив за достављање понуда за вршење услуга процене вредности правног лица и процене
Дана у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр.5 објављен је у листу "Политика" од 09.04.2021.године Оглас-позив за
достављање понуда за вршење услуга процене вредности правног лица и процене вренсоти  имовине стечајног дужника ДП "Тамиш
хчадњача" у стечају.
Дана 09.04.2021.године повереник стечајног управника, путем достављених електронских адреса, појединачно је обавестио  чланове
Одбора поверилаца  објављивљњу огласа.

06.04.2021.  Изјашњење на закључак стечајног судије од 24.02.2021.године.
Стечајни управник примио је преко поште  закључак ПС Панчево Посл.бр.5.Ст.1421/2012 од 24.02.2021.године, којим је наложено
стечајном управнику  да се о  изјасни о разлозима  дугог трајања стечајног поступка , из којих разлога стечајни поступак још није
окончан , које мере је до сада  предузео у циљу окончања стечајног поступка ,шта је преостало од имовине  стечајног дужника ,колико
парничних поступака је у току и у којој су фази поступци,као ида суду достави  предлог плана брзог оконачања стечајног поступка  .
Стечајни управник се изјасни  да је предузео све  мере у оквиру своје надлежности  како би се  стечајни  поступак  који се води  пред
овим судом окончао у што краћем року.
Посебно је навео наредне активности из разлога да
како је формиран Одбор поверилаца у пуном саставу  и како је исти својом  одлуком од 11.03.2021.године донео одлуку о изради нове
процене , стечајни управник ће у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр.5, објавити оглас којим позива стручна
лица  да доставе понуду за вршење процене , сачинити референту Листу понуђача и исту доставити Одбору поверилаца да одлучи о
избору, у року од 15 дана ода дана достављања.
Стечајни управник предложиће Одбору поверилаца да се стечајни дужник прода као правцно лице, уз сагласност Одбора поверилаца.
Оглас је објављен 09.04.2021.године у листу Политика.

07.04.2021.  Сагласност АЛСУ на план допуне бр.2 трошкова за март 2021.године
Дана 07.04.2021.године дата је сагласност АЛСУ план допуне бр.2 трошкова за март 2021.године, у износу од 7.200,00 динара

07.04.2021.  Решење ПС Панчево -одобрен Плана трошкова допуна бр.1 за  за март 2021.године
Дана 07.04.2021.године решењем ПС Панчево -одобрена је  допуна бр.1  Планови трошкова за  за март 2021.године у износу од 7.897,03
динара.

12.05.2021.  Извештај  о току стечајног поступка  и стању стечајне масе за 1. квартал 2021.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 01.01.- 31.03.2021.године стечајног дужника :
1.Одбору поверилаца  12.05.2021. (e-mail)
2.Стечајном судији  13.05.2021.(поднесак)

01.04.2021.  Сагласност АЛСУ на план трошкова за АПРИЛ 2021.
Дана 17.03.2021.године дата је сагласност АЛСУ на план  трошкова за АПРИЛ   2021.године.

26.04.2021.  Сагласност АЛСУ на план трошкова за МАЈ 2021.
Дана 22.04.2021.године дата је сагласност АЛСУ на план  трошкова за МАЈ 2021.године.

17.05.2021.  Сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈУН 2021.
Дана 12.05.2021.године дата је сагласност АЛСУ на план  трошкова за ЈУН 2021.године.
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07.06.2021.  Сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈУЛ 2021.
Дана 02.06.2021.године дата је сагласност АЛСУ на план  трошкова за ЈУЛ   2021.године.

05.04.2021.  Сагласност АЛСУ на план допуне трошкова бр. 1 за МАЈ 2021.
Дана 02.04.2021.године дата је сагласност АЛСУ план допуне бр.1 трошкова за МАЈ 2021.године.

16.06.2021.  Сагласност АЛСУ на план допуне трошкова бр. 2 за МАЈ 2021.
Дана 15.06.2021.године дата је сагласност АЛСУ план допуне бр.2 трошкова за мај 2021.године

01.04.2021.  Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за АПРИЛ 2021.
Дана 24.03.2021.године решењем ПС Панчево -одобрени су Планови трошкова за АПРИЛ  2021.године

05.05.2021.  Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за МАЈ 2021.
Дана 29.04.2021.године решењем ПС Панчево -одобрени су Планови трошкова за МАЈ 2021.године

31.05.2021.  Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за ЈУН 2021.
Дана 27.05.2021.године решењем ПС Панчево -одобрени су Планови трошкова за ЈУН 2021.године

19.04.2021.  Решење ПС Панчево - одобрени допунски трошкови бр. 2 за МАРТ 2021.
Дана 15.04.2021.године решењем ПС Панчево -одобрена је  допуна бр.2  Планова трошкова за март 2021.године у износу од 7.200,00
динара.

02.06.2021.  Решење ПС Панчево - одобрена допуна трошкова бр. 1 за МАЈ 2021.
Дана 31.05.2021.године решењем ПС Панчево -одобрена је  допуна бр.1  Планова трошкова за мај 2021.године у износу од 146.550,00
динара.

21.04.2021.  Изјашњење  на поднесак  Основног суда у Панчеву Посл.Бр.7.Прр1.247/20 од 16.03.2021.године
Закључком  ПС Панчево Посл.бр.5.Ст.141/201 од 02.04.2021.године, примљеног путем поште дана 06.04.2021.године и допуном
примљеном електронском поштом од 07.04.2021.године, наложено је стечајном управнику да се изјасни на поднесак Основног суда у
Панчеву Посл.бр.7Прр1.247/20 од 16.03.2021.године, којим је стечајни управник  обавештен  да је пред тим судом у току поступак по
тужби тужиоца Миленка Ивића из Панчева.
Стечајниуправник се на основу документације стечајног дужника изјаснио дана 21.04.2021.године

06.04.2021.  Изјашњење на закључак стечајног судије од 24.02.2021.године.
Стечајни управника примио је преко поште  закључак ПС Панчево Посл.бр.5.Ст.1421/2012 , којим је наложено стечајном управнику  да
се о  изјасни о разлозима  дугог трајања стечајног поступка , из којих разлога стечајни поступак још није окончан , које мере је до сада
предузео у циљу окончања стечајног поступка ,шта је преостало од имовине  стечајног дужника ,колико парничних поступака је у току и
у којој су фази поступци,као ида суду достави  предлог плана брзог оконачања стечајног поступка.
Дана стечајни управник се дана 06.04.2021.године изјаснио на основу до сада предузетих радњи лкоје спровео у поступку стечаја.

18.06.2021.  Изјашњење на закључак стечајног судије од 04.06.2021.године.
Стечајни управник примио је преко поште  закључак ПС Панчево Посл.бр.5.Ст.1421/2012 од 04.06.2021.године, којим је наложено којим
је наложено стечајном управнику  да се о  изјасни на поднесак "BEOCONEX" doo, привредног друштва из Београда, Захумска бр.71,
ПИБ:101822107, Мб:07464240, од 01.06.2021.године, односно на приговор на избор проценитеља  из разлога што Одобор поверилаца
изабрао понуђача који није доставио комплатну понуду у складу са објављеним огласом и да као такав не испуњава услове који су
прецизирани  у позиву за достављање понуда са предлогом да Суд преиспита Одлуку о избору проценитеља,одбаци понуду„ZAMEX“
Агенција за процене и вештачење Панчево,ул.Белоцркванска бр.1, ПИБ: 104892178, Мб:60568278, и прихвати понуду "BEOCONEX" doo,
привредног друштва  из Београда, Захумска бр.71, ПИБ:101822107, Мб:07464240.
Стечајни управник  се на основу докуменатције изјаснио тако што   сматра да Одлуке Одбора поверилаца стечајног дужника ДП“Тамиш
хладњача“ од 11.05.2021.године и 20.05.2021.године о избору  понуђача, за вршење услуга процене вредности стечајног дужника као
правног лица и процене вредности имовине стечајног дужника нису у складу са објављеним огласом у листу Политика од
09.04.2021.године ,Законом о стечају и Националним стандардом бр.5, из разлога што понуђач који  је предложен   "ZAMEX"  Агенција
за процене и вештачење Панчево,ул.Белоцркванска бр.1, ПИБ: 104892178, Мб:60568278, није доставио комплетну понуду у складу са
објављеним огласом за достављање понуда  и да као такaв не испуњава услове који су  прецизирани у позиву за достављање
понуда.Стечајни управник  предложио је  стечајном судији да на основу мишљења стечајног управника донесе одлуку у складу са
приговором другог понуђача "BEOCONEX" doo, привредног друштва из Београда, Захумска бр.71, ПИБ:101822107, Мб:07464240, од

16.06.2021.  Изјашњење на закључак стечајног судије од 08.06.2021.године.
Стечајни управник примио је преко поште  закључак ПС Панчево Посл.бр.5.Ст.1421/2012 од 08.06.2021.године, којим је наложено којим
је наложено стечајном управнику  да се о  изјасни које конкретно радње предузима ради окончања стечајног поступка и у ком року
планира окончање истог.
Стечајни управник се изјаснио да је предузео све  мере у оквиру своје надлежности  како би се  стечајни  поступак  који се води  пред
овим судом окончао у што краћем року .

25.06.2021.  Изјашњење на закључак стечајног судије 14.06.2021.године,
Стечајног управник примио је путем поште   , закључак ПС Панчево Посл.Бр.5. Ст. 141/2012 од 14.06.2021.године, којим је наложено
стечајном управнику да се изјасни поводом приговора стечајног  повериоца Саве Павлов из Банатског Брестовца,Љубице Ковачевић из
Банатског Новог Села, Данице Рибић из Панчева, Радмиле Топић из Бантског Новог Села, Моравке Фара из Омољице, Тођераш
Драгомира из Старчева, Летице Путник из Панчева, Милица Влајкиновски из Јабуке, Слободана Калезића из Панчева, Ковиљке Остојић
из Панчева, Милене Недељковић из Панчева , малодобне Милане Крнић из Панчева ,Наде Милетић из Панчева, Катице Јевтовић из
Панчева, Мирка Игленџе из Владимироваца, Радмиле Јанковић из Панчева, Наде Ђорђев из Панчева, Иванке Петровић  из Панчева,
Марије Штофле из Панчева, Маријена Мећчавин из Панчева, Милован Крнић из Панчева, Зорица Мајсторовић из Панчева, Иване Летић
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из Делиблата,“АРСЕНОВИЋ“ДОО Шабац, „ВЛАДА“ДОО Липолист у ликвидацији из Липолиста, „ИСИДОР“ ДОО Ваљево, Биљана
Исидоровић из Ваљева и Дејана Исидоровић из Ваљева, због покренутог поступка на суђење у разумном року .
Стечајни управник изјаснио се дана 25.06.2021.године на основу документације стечајног дужника

25.06.2021.  Изјашњење на закључак стечајног судије 11.06.2021.године
Стечајни управник примио је путем о поште   , закључак ПС Панчево Посл.Бр.5. Ст. 141/2012 од 11.06.2021.године, којим је наложено
стечајном управнику да се изјасни поводом приговора стечајног  повериоца Грубјешић Невенке из Панчева, Дане Димић из Панчева,
Девић Мире из Панчева,Вучковић Зоре из Панчева, Груичић Јованке из Банатског Брестовца, Гвозденовић Стоје из Омољице, Шарац
Паулине из Банатског Новог Села и Думић Славке из Панчева,  због покренутог поступка на суђење у разумном року.
Стечајни управник изјаснио се дана 25.06.2021.године на основу документације стечајног дужника.

18.06.2021.  Изјашњење на закључак стечајног судије 04.06.2021.године
Стечајни управник примио је путем поште Закључак ПС Панчево Посл.Бр.5. Ст. 141/2012 од 04.06.2021.године, којим је наложено
стечајном управнику да се изјасни поводом приговора стечајног  повериоца Митровић Боје и Крстевски Наде из Јабуке, у поступку због
повреде права на суђење у разумном року .
Стечајни управник изјаснио се дана 18.06.2021.године на основу документације стечајног дужника.

18.06.2021.  Решење ПС Панчево - одобрена допуна трошкова бр. 2 за МАЈ 2021.
Решењем ПС Панчево - одобрена допуна трошкова бр. 2 за МАЈ 2021. у износу од 7.200,00 динара.

31.05.2021.  Осигурање имовине за опериод од 01.06.2021. до 01.06.2022.године
Дана 26.05.2021.године стечајни управник АЛСУ дао је сагласност поверенику на закључење Уговора о осигурању покретен и
непокретне имовине са ДДОР Нови Сад.
Закључком Пс Панчево од 31.05.2021.године дата сагласност на осигурање имовине за оериод 01.06.2021-01.06.2022.године
Полиса осигурања бр.670371012 важи од 01.06.2021.године.
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Прилози

19.07.2021.Датум:

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

Број предмета: Бр.5.Ст.141/2012

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2021. 30.06.2021.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

''Тамишка'' доо Панчево 493.599,24ФА-4-0/21 01.04.2021.

''Тамишка'' доо Панчево 493.599,24ФА-5-0/21 05.05.2021.

''Тамишка'' доо Панчево 493.599,24ФА-6-0/21 01.06.2021.

Укупно: 1.480.797,72

Потраживања (у извештајном периоду)

Минић Гордана 25.438,73ИИ 221/20/1 01.04.2021.

Укупно: 25.438,73

Укупни приходи: 1.506.236,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2021.за период од: 30.06.2021.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије 50.000,00НТ-04/2021 01.04.2021.

Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије 50.000,00НТ-05/2021 01.05.2021.

Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије 50.000,00НТ-06/2021 01.06.2021.

Укупно: 150.000,00

150.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге

ЈКП Хигијена Панчево
4.448,41

рн.бр.
4966546403

05.05.2021.

ЈКП Хигијена Панчево 4.448,41рн. бр. 49597453 01.04.2021.

ЈКП Хигијена Панчево 4.448,41рн. бр. 49666246 01.06.2021.

Укупно: 13.345,23

Пошта и телефон

ЈП ПТТ Србије 126,00RE524222941RS 24.06.2021.

Укупно: 126,00

Платни промет

Банка Интеза а.д.Београд 60,001/34/2021 12.04.2021.

Банка Интеза а.д.Београд 400,001/38/2021 20.04.2021.

Банка Интеза а.д.Београд 585,001/39/2021 29.04.2021.

Банка Интеза а.д.Београд 557,961/46/2021 20.05.2021.

Банка Интеза а.д.Београд 825,002/48/2021 31.05.2021.

Банка Интеза а.д.Београд 360,001/52/2021 10.06.2021.

Банка Интеза а.д.Београд 485,001/56/2021 30.06.2021.

Банка Интеза а.д.Београд 100,002/56/2021 30.06.2021.
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Платни промет

Укупно: 3.372,96

Премија осигурања

ДДОР Нови Сад

135.384,00

полиса
осигурања
имовине бр.
797766045

31.05.2021.

Укупно: 135.384,00

Бруто зараде по уговору о делу

Ђорејлијевски Катарина 36.127,00НС-04/2021 01.04.2021.

Ђорејлијевски Катарина 36.127,00НС-05/2021 01.05.2021.

Ђорејлијевски Катарина 36.127,00НС-06/2021 01.06.2021.

Укупно: 108.381,00

Књиговодствене услуге

BALANCE STYLE д.о.о. 15.000,00НК-04/2021 01.04.2021.

BALANCE STYLE д.о.о. 15.000,00НК-05/2021 01.05.2021.

BALANCE STYLE д.о.о. 15.000,00НК-06/2021 01.06.2021.

Укупно: 45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Ђорђе Стефановић 7.200,00Рн.бр.1625-05/21 31.05.2021.

Укупно: 7.200,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Порез на имовину обвезника  који воде пословне књиге
503.950,00

порез на
имовину
2.квартал 2021.

05.05.2021.

Укупно: 503.950,00

ПДВ

Пореска Управа -порез на додату вредност
245.991,00

пдв за 1.квартал
2021.

05.04.2021.

Укупно: 245.991,00

Трошкови оглашавања

Политика новине и магазин 22.140,00Рн.бр.90368883 09.04.2021.

Укупно: 22.140,00

1.084.890,19Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.234.890,19
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна  , Благајна
Банка Интеза, 160-373204-38
Eurobank ad Beograd, 250-0000000039720-56

01.04.2021. 9.738.173,40Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2021.за период од: 30.06.2021.

Камате и други финансијски приходи

Банка Интеза 23.753,4207.05.2021.

Укупно: 23.753,42

Наплата потраживања

Крнић Миле/Милован и Милана 4.162,6902.04.2021.

''Тамишка'' доо Панчево 120.000,0006.04.2021.

''Тамишка'' доо Панчево 100.000,0015.04.2021.

''Тамишка'' доо Панчево 120.000,0006.05.2021.

''Тамишка'' доо Панчево 7.207,0512.05.2021.

''Тамишка'' доо Панчево 112.792,9512.05.2021.

Думић Славка 12.103,5809.04.2021.

Стјепановић Стамена 6.593,2409.04.2021.

Крнић Миле/Милован и Милана 4.162,6906.05.2021.

Думић Славка 12.103,5811.05.2021.

Стјепановић Стамена 6.593,2411.05.2021.

''Тамишка'' доо Панчево 120.000,0018.05.2021.

''Тамишка'' доо Панчево 150.000,0025.05.2021.

Крнић Миле/Милован и Милана 4.162,6902.06.2021.

''Тамишка'' доо Панчево 110.806,2910.06.2021.

''Тамишка'' доо Панчево 9.193,7110.06.2021.

Думић Славка 12.103,5810.06.2021.

Стјепановић Стамена 6.593,2410.06.2021.

Стјепановић Стамена 32.226,5817.06.2021.

''Тамишка'' доо Панчево 60.000,0018.06.2021.

''Тамишка'' доо Панчево 60.000,0024.06.2021.

Укупно: 1.070.805,11

Потраживања (у извештајном периоду)

Минић Гордана 25.438,7306.04.2021.

Укупно: 25.438,73

1.119.997,26Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2021.за период од: 30.06.2021.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

РС Јавни извршитељ Биљана Ђерић 7.897,0305.04.2021.

Укупно: 7.897,03

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге

ЈКП Хигијена Панчево 4.448,4125.05.2021.

ЈКП Хигијена Панчево 4.448,4125.05.2021.

ЈКП Хигијена Панчево 4.448,4125.05.2021.

ЈКП Хигијена Панчево 4.448,4103.06.2021.
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Комуналне услуге

ЈКП Хигијена Панчево 4.448,4103.06.2021.

Укупно: 22.242,05

Платни промет

Банка Интеза а.д.Београд 60,0012.04.2021.

Банка Интеза а.д.Београд 400,0020.04.2021.

Банка Интеза а.д.Београд 585,0029.04.2021.

Банка Интеза а.д.Београд 557,9620.05.2021.

Банка Интеза а.д.Београд 825,0031.05.2021.

Банка Интеза а.д.Београд 360,0010.06.2021.

Банка Интеза а.д.Београд 485,0030.06.2021.

Банка Интеза а.д.Београд 100,0030.06.2021.

Укупно: 3.372,96

Премија осигурања

ДДОР Нови Сад 135.384,0031.05.2021.

Укупно: 135.384,00

Бруто зараде по уговору о делу

Ђорејлијевски Катарина 36.127,0016.04.2021.

Ђорејлијевски Катарина 36.127,0013.05.2021.

Ђорејлијевски Катарина 36.127,0003.06.2021.

Укупно: 108.381,00

Књиговодствене услуге

BALANCE STYLE д.о.о. 15.000,0016.04.2021.

BALANCE STYLE д.о.о. 15.000,0013.05.2021.

BALANCE STYLE д.о.о. 15.000,0003.06.2021.

Укупно: 45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Ђорђе Стефановић 85.800,0016.04.2021.

Адвокат Ђорђе Стефановић 8.400,0016.04.2021.

Адвокат Ђорђе Стефановић 7.200,0009.06.2021.

Укупно: 101.400,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Порез на имовину обвезника  који воде пословне књиге 503.950,0013.05.2021.

Укупно: 503.950,00

ПДВ

Пореска Управа -порез на додату вредност 245.991,0014.04.2021.

Укупно: 245.991,00

1.173.618,04Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2021. 9.684.552,62
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