
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2. Ст.704/2012

11.02.2015.

АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА,
МЕТАЛНИХ, ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЈА,
ДЕЛОВА ЗА ШИНСКА ВОЗИЛА И РУДАРСКУ ОПРЕМУ
ЧЕЛИК, ЖИТОРАЂА

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Број лиценце: 155-0349

07108478Матични број:

1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-182800-29Текући рачуни стечајног дужника:

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-216364-23

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:01.10.2014. 31.12.2014.

 9.

Остала имовина

100,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

8.556.283,07Укупно без депозита

0,00

 5.

6.000.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

631.526,84

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.794.666,23

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.10.2014.

 10.

129.990,00

0,00

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

1а

Коментар

Почетно стање на дан 01.10.2014. године:

       1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 631.526,84 динара сачињавају:
        - На текућем рачуну број 205-182800-29 налази се износ од 631.526,84 динара (Извод бр. 48 од 30.09.2014. године - Комерцијална
банка АД Београд).
     2. Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара чине средства орочена код Комерцијалне банке ад Београд од 30.09.2014.
године на период од 30 дана, према Анексу број 2 Уговора о орочавању динарских средстава бр. 00-420-0302812.1 од 02.04.2014.

1АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА, МЕТАЛНИХ, ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЈА, ДЕЛОВА ЗА ШИНСКА
ВОЗИЛА И РУДАРСКУ ОПРЕМУ ЧЕЛИК, ЖИТОРАЂА - Извештај за  октобар - децембар 2014.



године закључениом дана 30.09.2014. године.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

2.556.283,07

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

129.990,00

 8.

0,00

0,00

100,00

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

0,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

631.526,84

Укупно

1.794.666,23

Коментар

У току извештајног периода није било увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

 8.

631.526,84Готовина 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

1.360.497,59

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

129.990,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

2.122.114,43

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

100,00

1в

434.168,64

434.168,64

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности

        3. Износ смањења потраживања у износу од 434.168,64 динара представља отпис потраживања према дужнику „ТРАНСЈУГ“ доо из
Београда, јер потраживање не постоји - затечена грешка.
Стечајни дужник АД «ЧЕЛИК» Житорађа је фактурисао фирми Међународна шпедиција и транспорт «ТРАНСЈУГ» доо Београд израду
страница вагона (ком. 2), чела (ком. 2), врата (ком. 8), за EAOS вагон, у укупном износу од 868.337,29 динара. Фактурисано дана
08.12.2010. године, Рачун бр. 139/10.
Дана 16.02.2011. године, фирма «AXBENET» sro Kapitulska 6, 91701 Trnava, Slovensko/703 је уплатила 6.860,00 EUR (711.041,74 динара) по
Предрачуну 003/11 (Предрачун касније пронађен). Поменути износ је грешком прокњижен на примљене авансе. Сторниран је рачун са
конта купаца 2020 и књижен на конто 2030 – купци у иностранству.
У економско-финансијском извештају потраживање према наведеном дужнику је евидентирано у износу од 868.337,29 динара, са
процентом наплате од 50%, што чини износ од 434.168,64 динара, који представља износ отписаног потраживања.

2АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА, МЕТАЛНИХ, ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЈА, ДЕЛОВА ЗА ШИНСКА
ВОЗИЛА И РУДАРСКУ ОПРЕМУ ЧЕЛИК, ЖИТОРАЂА - Извештај за  октобар - децембар 2014.



200.381,2612.672,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

164.747,66

0,00

Лиценце и патенти

100,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

369.458,50

94.356,40

Умањење вредности имовине због продаје

369.358,50

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

0,00

839.063,43

 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.

12.672,00

35.633,60

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

933.419,83

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене:

Смањење

        2. Потраживања – Смањење потраживања у износу од 839.063,43 динара представља отпис потраживања према дужнику "АЛФА
МОНТ" доо из Београда, јер је у извршном поступку против наведеног дужника дана 11.12.2014. године наплаћено потраживање по
основу веродостојне исправе – рачуна који нису застарели:
- фактуре бр. 83/11 од 09.09.2011. године извршни дужник је био у обавези да плати повериоцу износ од 65.490,00  динара,
- фактуре бр. 99/11 од 01.11.2011. године извршни дужник је био у обавези да плати повериоцу износ од 24.107,40 динара,
са припадајућом каматом у износу од 47.202,26 динара и трошковима извршења у износу од 15.276,00 динара.
Преостали дуг је оспорен од стране дужника стечајног дужника. Истакнут је приговор застарелости обавеза по рачунима из 2008.
године.
У економско-финансијском извештају потраживање према наведеном дужнику је евидентирано у износу од 1.982.278,18 динара, са
процентом наплате од 50%, што износи 991.139,08 динара. Пошто је наплаћено потраживање у износу од 152.075,66 динара, износ од
839.063,43 динара представља износ отписаног застарелог потраживања (разлика до износа од 991.139,09 динара),
        4. Удели или акције код других лица – Смањење вредности у ставци "Удели или акције код других лица" у износу од 94.356,40
динара представља разлику између вредности 10 акција ЈУБМЕС БАНКЕ ад Београд (евидентирано је укупно 16 акција у Економско-
финансијском извештају о положају стечајног дужника, укупне вредности од 207.984,00 динара, 6 акција је раније продато), које су у
Економско-финансијском извештају о положају стечајног дужника евидентиране у вредности од 129.990,00 динара (1 акција у
вредности од 12.999,00 динара) и постигнуте цене приликом продаје на Београдској берзи у износу од 35.633,60 динара (129.990,00 –
35.633,60 = 94.356,40 динара). Приликом продаје 10 акција постигнута је цена по једној акцији у износу од 3.600,00 динара, или укупно
36.000,00 динара, са умањењем на име провизије брокера и банке, што укупно износи 35.633,60 динара.

Повећање

        2. Повећање вредности потраживања у износу од 12.672,00 динара се састоји од:
            - повећања наплаћеног потраживање од дужника "ШИЛОПРОМ" доо из Белотинца у износу од 12.672,00 динара, јер је
потраживање од наведеног дужника у износу од 47.672,00 динара у Економско-финансијском извештају евидентирано са предвиђеним
процентом наплате од 0% односно 0,00 динара (део потраживања је у претходном периоду наплаћен у износу од 35.000,00 динара),

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        2. Наплаћена потраживања у износу од 164.747,66 динара се састоји од:
            - наплате потраживања од дужника "ШИЛОПРОМ" доо Белотинац, у износу од 12.672,00 динара,
            - наплате потраживања од дужника "АЛФА МОНТ" доо Београд у износу од 152.075,66 динара судским путем (главни дуг са
каматом + трошкови извршења),
        4. Удели или акције код других лица – Приликом продаје 10 акција ЈУБМЕС БАНКЕ ад Београд постигнута је цена по једној акцији у
износу од 3.600,00 динара, или укупно 36.000,00 динара, а са умањењем на име провизије брокера и банке износи: 35.633,60 динара.
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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.

35.633,60

 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

56.215,60

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

27.630,24

35.633,60

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

164.747,66

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,006.248.593,50

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

20.582,00

0,00

20.582,00

6.000.000,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду

        1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 27.630,24 динара састоји се од:
            - приписа камате Комерцијалне банке за период од 30.09. до 01.10.2014. године у износу од 919,10 динара, на име орочења
слободних динарских средстава у износу од 6.000.000,00 динара на период од 30.09.2014. године до 30.10.2014. године, по Анексу број
2, Уговора о орочавању динарских средстава бр. 00-420-0302812.1 од 02.04.2014. године, закљученом дана 30.09.2014. године, уз
каматну стопу у висини Референтне стопе НБС умањене за 2,75 п.п. на годишњем нивоу;
            - приписа камате Комерцијалне банке за период од 01.10. до 30.10.2014. године у износу од 26.711,14 динара, на име орочења
слободних динарских средстава у износу од 6.000.000,00 динара, на период од 30.09.2014. године до 30.10.2014. године, по Анексу број
2, Уговора о орочавању динарских средстава бр. 00-420-0302812.1 од 02.04.2014. године, закљученом дана 30.09.2014. године, уз
каматну стопу у висини Референтне стопе НБС умањене за 2,75 п.п. на годишњем нивоу,
        4. Наплата потраживања у износу од 164.747,66 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због
продаје“.
        6. Удели или акције код других лица – Прилив у износу од 35.633,60 динара по основу продаје 10 акција ЈУБМЕС БАНКЕ ад Београд у
власништву стечајног дужника на Београдској берзи.
      11. Прилив у ставци "Потраживања (настала у извештајном периоду)", у износу од 20.582,00 динара, састоји се од:
            - наплате потраживања од дужника СТР „COKI-PROM“, Стојан Атанасковић пр, Житорађа, у износу од 3.000,00 динара,
            - наплате потраживања од дужника «ЈУГОИСТОК» доо Ниш - Електродистрибуција Прокупље у износу од 17.582,00 динара.
      12. Повраћај орочених средстава – Износ од 6.000.000,00 динара представља износ новчаних средстава стечајног дужника која су се
налазила на орочењу код Комерцијалне банке до 30.10.2014. године и која су након истека орочења пренесена на текући рачун
стечајног дужника број 205-182800-29, из разлога припреме завршног рочишта и завршне деобе стечајне масе.

Удели или акције код других лица у извештајном периоду

        6. Вредност на име удела или акције код других лица у износу од 35.633,60 динара по основу продаје 10 акција ЈУБМЕС БАНКЕ ад
Београд у власништву стечајног дужника на Београдској берзи (аутоматски се генерише од стране самог ЕРС-а).

      11. Вредност на име потраживања (у извештајном периоду) у износу од 20.582,00 динара састоји се од:
            - евидентиране наплате потраживања од дужника СТР „COKI-PROM“, Стојан Атанасковић пр, Житорађа, у износу од 3.000,00
динара (аутоматски се генерише од стране самог система ЕРС-а),
            - евидентиране наплате потраживања од дужника «ЈУГОИСТОК» доо Ниш - Електродистрибуција Прокупље у износу од 17.582,00
динара (аутоматски се генерише од стране самог система ЕРС-а).
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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

470.000,00 30.000,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 0,00500.000,00

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

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

0,00 2.461.118,00
4.

Разлика између исплаћене и коначне
награде стечајног управника 2.461.118,00 2.461.118,000,00

20.000,00 20.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 25.000,00 20.000,0020.000,00

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 520.000,00490.000,00 2.486.118,00 2.511.118,00 2.481.118,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

6.725,00 -2.000,001. Канцеларијски материјал 1.000,00 0,004.725,00

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

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

2.000,00 0,004. Гориво и мазиво 0,00 0,002.000,00

574,00 986,005. Пошта и телефон 1.000,00 986,00574,00

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

8.280,00 0,007. Текуће одржавање 0,00 0,008.280,00

0,00 3.131,128. Платни промет 3.131,12 0,003.131,12

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 20.000,0015. Бруто зараде по уговору о делу 20.000,00 20.000,000,00

0,00 0,0016. Књиговодствене услуге 0,00 0,000,00

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

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

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

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

0,00 6.825,0022. Трошкови оглашавања 0,00 0,006.825,00

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

0,00 211.602,0024. Остали трошкови стечајне масе 351.602,00 7.329,00204.273,00

340.000,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 0,00340.000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 569.808,12357.579,00 376.733,12 240.544,12 28.315,00

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

       Решењем Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 704/2012 од 29.10.2014. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец
октобар 2014. године, у укупном износу од 147.000,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст.бр. 704/2012 од 27.11.2014. године, овереном клаузулом правоснажности дана 30.12.2014.
године, којим се усваја завршни рачун стечајног дужника АД „Челик“ у стечају за период од 30.10.2012. године до 29.10.2014. године,
одређује завршна деоба стечајне масе стечајног дужника АД "Челик" у стечају Житорађа у складу са Нацртом решења за завршну деобу
од 30.10.2014. године, закључује стечајни поступка над стечајним дужником АД "Челик" у стечају Житорађа, ул. Светосавска бр. 21,
мaтични 6poj 07108478, ПИБ 100369108 и којим се стечајни поступак над стечајним дужником АД "Челик" у стечају Житорађа наставља у
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правцу стечајне масе, коју чине судски поступци са активном легитимацијом стечајног дужника, одобравају се трошкови стечајног
поступка који су настали у извештајном периоду од 01.11.2014. године до 31.12.2014. године у износу од 2.715.851,12 динара (разлика
између исплаћене и коначне награде стечајном управнику у износу од 2.461.118,00 динара, накнаде трошкова стечајном управнику у
износу од 20.000,00 динара, пошта и телефон у износу од 1.000,00 динара, платни промет у износу од 2.131,12 динара, бруто зарада
ангажованог лица по уговору о делу у износу од 20.000,00 динара, остали трошкови у износу од 211.602,00 динара), јер су исти
предвиђени завршним рачуном стечајног управника у периоду након 30.10.2014. године до окончања стечајног поступка и брисања
привредног субјекта из Регистра привредних субјеката.
        Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2014. године износи 2.862.851,12 динара (147.000,00 + 2.715.851,12 = 2.862.851,12
динара).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка :

        1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 30.000,00 динара представља разлику између уплаћеног предујма за
покретање стечајног поступка у износу од 500.000,00 динара од стране уплатиоца предујма и средстава која су пребачена на рачун
стечајног дужника из депозита Привредног суда у Нишу у износу од 470.000,00 динара. Након повраћаја предујма за покретање стечаја
уплатиоцу у износу од 500.000,00 динара, разлика у износу од 30.000,00 динара се аутоматски генерише од стране ЕРС-а као настала
обавеза.
        4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника, у износу од 2.461.118,00 динара, представља износ коначне
награде стечајном управнику за исплату (укупно обрачуната награда за рад стечајног управника у износу од 2.681.213,00 динара –
исплаћена прелиминарна награда за рад стечајног управника у износу од 220.095,00 динара = 2.461.118,00 динара), а која је утврђена
Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст.бр. 704/2012 од 27.11.2014. године којим се усваја завршни рачун стечајног управника стечајног
дужника "Челик" АД Житорађа у стечају.
        5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 20.000,00 динара састоји се од накнаде трошкова стечајном управнику у
периоду од 30.10.2014. године до окончања стечајног поступка (трошкови горива, поштанских услуга и мобилног телефона).

Обавезе стечајне масе

        1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од -2.000,00 динара се односе на отпис грешком евидентираног рачуна из
претходног периода.
        5. Трошкови поште и телефона у износу од 986,00 динара се односе на трошкове слања поште у извештајном периоду.
        8. Платни промет у износу од 3.131,12 динара састоји се од накнаде на име трошкова платног промета и накнаде на име вођење
рачуна у периоду од 01.10. до 31.12.2014. године, који се наплаћују од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен
текући рачун.
      15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 20.000,00 динара се односе на ангажовање 1 лица за потребе израде завршног рачуна
стечајног управника и завршне деобе стечајне масе и других административних послова везаних за поступак закључења стечаја.
      22. Трошкови оглашавања у износу од 6.825,00 динара састоје се од:
            - трошкова оглашавања одржавања завршног рочишта у Службеном гласнику РС у износу од 3.412,50 динара,
            - трошкова оглашавања решења са завршног рочишта у Службеном гласнику РС у износу од 3.412,50 динара.
НАПОМЕНА: Исти рачуни су евидентирани као настала обавеза по основу налога из Закључка Привредног суда у Нишу за плаћање истих,
јер исти нису били предмет резервације средстава на име трошкова до окончања стечајног поступка и закључења стечаја.
      24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 211.602,00 динара састоје се од:
            - судске таксе Привредног суда у Београду, по опомени за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења у предмету
Ив-9448/2014 у правној ствари повериоца "ЧЕЛИК" АД у стечају, Житорађа, ул. Светосавска бр. 21, против дужника "Београђевинар"
доо, Београд, Поенкареова бр. 18, у укупном износу од 38.734,00 динара (такса у износу од 37.954,00 динара и опомена за плаћање
таксе у износу од 780,00 динара);
            - судске таксе Привредног суда у Београду, по опомени за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења у предмету
Ив-9436/2014 у правној ствари повериоца "ЧЕЛИК" АД у стечају, Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника "Алфа монт" доо,
Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 7 Г 86, у укупном износу од 5.418,00 динара (такса у износу од 4.638,00 динара и опомена за
плаћање таксе у износу од 780,00 динара);
            - судске таксе Привредног суда у Нишу, по налогу за плаћање судске таксе на решење по предлогу за одређивање извршења у
предмету Ив-2326/2014 у правној ствари повериоца "ЧЕЛИК" АД у стечају, Житорађа, ул. Светосавска бр. 21, против дужника "Сарлах"
доо, Пирот, Српских владара бр. 413, у укупном износу од 9.867,00 динара,
            - судске таксе Привредног суда у Нишу, по опомени за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења у предмету Ив-
2354/2014 у правној ствари повериоца "ЧЕЛИК АД у стечају, Житорађа, ул. Светосавска бр. 21, против дужника ЈП Дирекција за
водоснабдевање, грађевинско и путно земљиште, комуналне делатности и урбанизам, Житорађа, ул. Топличких хероја бр. 10, у
укупном износу од 3.770,00 динара (такса у износу од 2.990,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара);
            - судске таксе Привредног суда у Београду, по налогу за плаћање судске таксе на решење по предлогу за одређивање извршења у
предмету Ив-9436/2014 у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају, Житорађа, ул. Светосавска бр. 21, против дужника "Алфа
монт" доо, Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 7 Г 86, у укупном износу од 4.638,00 динара,
            - судске таксе Привредног суда у Нишу, по налогу за плаћање судске таксе на решење по предлогу за одређивање извршења у
предмету Ив-2354/2014 у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају. Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника ЈП Дирекција
за водоснабдевање, грађевинско и путно земљиште, комуналне делатности и урбанизам, Житорађа, ул. Топличких хероја бр. 10, у
укупном износу од 2.990,00 динара;
            - судске таксе Привредног суда у Краљеву, по опомени за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења у предмету
Ив-1861/2014 у правној ствари повериоца "ЧЕЛИК" АД у стечају, Житорађа, ул. Светосавска бр. 21, против дужника "Лимес" доо,
Крушевац, ул. Предрага Станојевића бр. 62, у укупном износу од 10.343,00 динара (такса у износу од 9.563,00 динара и опомена за
плаћање таксе у износу од 780,00 динара);
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            - судске таксе Привредног суда у Краљеву, по налогу за плаћање судске на решење по предлогу за одређивање извршења у
предмету Ив-1861/2014 у правној ствари повериоца "ЧЕЛИК" АД у стечају, Житорађа, ул. Светосавска бр. 21, против дужника "Лимес"
доо, Крушевац, ул. Предрага Станојевића бр. 62, у укупном износу од 9.563,00 динара;
            - судске таксе Привредног суда у Лесковцу, по опомени за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења у предмету
Ив-1232/2014 у правној ствари повериоца "ЧЕЛИК" АД у стечају, Житорађа, ул. Светосавска бр. 21, против дужника ЈКП "Комуналац"
Лесковац, Лесковац, ул. Јужноморавских бригада бр. 100, у укупном износу од 3.863,00 динара (такса у износу од 3.083,00 динара и
опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара);
            - судске таксе Привредног суда у Лесковцу, по налогу за плаћање судске таксе на решење по предлогу за одређивање извршења у
предмету Ив-1232/2014 у правној ствари повериоца "ЧЕЛИК" АД у стечају, Житорађа, ул. Светосавска бр. 21, против дужника ЈКП
„Комуналац“ Лесковац, Лесковац, ул. Јужноморавских бригада бр. 100, у укупном износу од 3.083,00 динара;
            - судске таксе Привредног суда у Лесковцу, по опомени за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења у предмету
Ив-1235/2014 у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, ул. Светосавска бр. 21 против дужника Браварска радња
Јовановић Милош, Бојник, ул. Првомајска бр. 1, у укупном износу од 5.208,00 динара (такса у износу од 4.428,00 динара и опомена за
плаћање таксе у износу од 780,00 динара);
            - судске таксе Привредног суда у Лесковцу, по налогу за плаћање судске таксе на решење по предлогу за одређивање извршења у
предмету Ив-1235/2014 у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају, Житорађа, ул. Светосавска бр. 21, против дужника Браварска
радња Јовановић Милош, Бојник, Првомајска бр. 1, у укупном износу од 4.428,00 динара;
            - судске таксе Привредног суда у Краљеву, по опомени за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења у предмету
Ив-1860/2014 у правној ствари повериоца "ЧЕЛИК" АД у стечају Житорађа, ул. Светосавска бр. 21, против дужника "Механика" Сервис
прецизне механике Миловановић Миладин ПР, Трстеник, ул. Браће Спасојевић бр. 7/16, у укупном износу од 2.730,00 динара (такса у
износу од 1.950,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара);
            - судске таксе Привредног суда у Краљеву, по налогу за плаћање судске таксе на решење по предлогу за одређивање извршења у
предмету Ив-1860/2014 у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, ул. Светосавска бр. 21, против дужника "Механика"
Сервис прецизне механике Миловановић Миладин ПР, Трстеник, ул. Браће Спасојевић бр. 7/16, у укупном износу од 1.950,00 динара;
            - судске таксе Основног суда у Крушевцу, по опомени за плаћање судске таксе она предлог за одређење извршења у предмету И-
4024/2014 у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, ул. Светосавска бр. 21, против дужника Рилаковић Александар,
Крушевац, ул. Веце Корчагина бр. 144/Б, у укупном износу од 17.310,00 динара (такса у износу од 16.920,00 динара и опомена за
плаћање таксе у износу од 390,00 динара);
            - судске таксе Привредног суда у Београду, по налогу за плаћање судске таксе на решење по предлогу за одређивање извршења у
предмету Ив-9448/2014 у правној ствари повериоца "ЧЕЛИК" АД у стечају Житорађа, ул. Светосавска бр. 21, против дужника
"Београђевинар" доо, Београд, ул. Поенкареова бр. 18, у укупном износу од 37.954,00 динара,
            - судске таксе Привредног суда у Лесковцу, по опомени за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења у предмету
Ив-1237/2014 у правној ствари повериоца "ЧЕЛИК" АД у стечају Житорађа, ул. Светосавска бр. 21, против дужника СТР "Ниџа" Небојша
Ничић, Бујановац, ул. Карађорђа Петровића бр. 136, у укупном износу од 5.535,00 динара (такса у износу од 4.755,00 динара и опомена
за плаћање таксе у износу од 780,00 динара);
            - судске таксе Привредног суда у Лесковцу, по налогу за плаћање судске таксе од 10.12.2014. године, такса на решење по
предлогу за одређивање извршења у предмету Ив-1237/2014 у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају. Житорађа, Светосавска
бр. 21 против дужника СТР "Ниџа" Небојша Ничић, Бујановац, ул. Карађорђа Петровића бр. 136 у укупном износу од 4.755,00 динара;
            - судске таксе Привредног суда у Нишу, по упозорењу о плаћању судске таксе на предлог за одређење извршења у предмету Ив-
2426/2014 у правној ствари повериоца "ЧЕЛИК" АД у стечају Житорађа, ул. Светосавска бр. 21, против дужника "M&S COMERC" Радња за
посредовање Славковић Сања ПР, Ниш, ул. Војводе Путника бр. 32 у укупном износу од 2.683,00 динара;
            - судске таксе Привредног суда у Нишу, по налогу за плаћање судске таксе на решење по предлогу за одређивање извршења у
предмету Ив-2426/2014, у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21 против дужника „M&S COMERC“
Радња за посредовање Славковић Сања ПР, Ниш, Војводе Путника бр. 32 у укупном износу од 2.683,00 динара;
            - судске таксе Привредног суда у Лесковцу, по опомени за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења у предмету
Ив-1284/2014, у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника „Додер“ доо, Лесковац,
Божидара Величковића бб, у укупном износу од 5.094,00 динара (такса у износу од 4.314,00 динара и опомена за плаћање таксе у
износу од 780,00 динара);
            - судске таксе Привредног суда у Лесковцу, по налогу за плаћање судске таксе на решење по предлогу за одређивање извршења у
предмету Ив-1284/2014 у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21 против дужника „Додер“ доо,
Лесковац, Божидара Величковића бб, у укупном износу од 4.314,00 динара;
            - судске таксе Привредног суда у Лесковцу, по опомени за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења у предмету
Ив-1233/2014, у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21 против дужника АД „Младост ИГМ“,
Лесковац, Пушкинова бб, у укупном износу од 2.730,00 динара (такса у износу од 1.950,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу
од 780,00 динара);
            - судске таксе Привредног суда у Лесковцу, по налогу за плаћање судске таксе на решење по предлогу за одређивање извршења у
предмету Ив-1233/2014, у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21 против дужника АД „Младост
ИГМ“, Лесковац, Пушкинова бб, у укупном износу од 1.950,00 динара;
            - судске таксе Основног суда у Алексинцу, по налогу за плаћање таксе на предлог и решење у предмету Ив.бр. 521/14, у правној
ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника Анђелковић Мирослава из Алексинца, у укупном
износу од 1.900,00 динара;
            - судске таксе Привредног суда у Нишу, по упозорењу о плаћању судске таксе на предлог за одређење извршења у предмету Ив-
2553/2014, у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника „Биљача“ доо, Ниш, Прва
Кутина, у укупном износу од 4.022,00 динара;
            - судске таксе Привредног суда у Нишу, по упозорењу о плаћању судске таксе на предлог за одређење извршења у предмету Ив-
2554/2014 у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21 против дужника ЗТР „Данко“ Илић Слободан
ПР, Житорађа, Топличких хероја бр. 94, у укупном износу од 8.941,00 динара;
            - судске таксе Привредног суда у Нишу, по упозорењу о плаћању судске таксе на предлог за одређење извршења у предмету Ив-
2555/2014 у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника СТР „Мак-инвест“ Марко
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Коцић ПР, Мерошина, Доња Расовача у укупном износу од 2.497,00 динара;
            - трошкова слања поште у периоду од 29.11.2014. до 31.12.2014. године у износу од 2.649,00 динара, са доказима о уплатама
судских такси и осталог.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

        1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 500.000,00 динара представља повраћај предујма уплатиоцу предујма.
        5. Плаћена накнада трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара представља исплаћену накнаду трошкова стечајном
управнику за јул и август 2014. године у износу од 10.000,00 динара (2 месеца х 5.000,00 динара) и за септембар 2014. године у износу
од 10.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

        1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.725,00 динара састоје се од:
            - плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала из јула 2014. год. код „ДНБ Голуб“ доо из Житорађа у износу од 4.725,00
динара.
        4. Плаћени одобрени трошкови горива и мазива у износу од 2.000,00 динара се односе на плаћене трошкове горива за потребе
рада ангажованих лица у стечајном поступку из маја 2014. године.
        5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 574,00 динара састоје се од:
            - плаћених одобрених трошкова слања поште у периоду од маја до јуна 2014. године у износу од 574,00 динара.
        7. Плаћени одобрени трошкови текућег одржавања у износу од 8.280,00 динара састоје се од:
            - плаћеног рачуна из јануара 2014. године у износу од 8.280,00 динара привредном друштву МЕГАТРЕНД ад Ниш, на име услуга за
опоравак софтвера и базе апликације ПИС, тестирање и отварање нове пословне године.
        8. Платни промет у износу од 3.131,12 динара састоји се од:плаћених накнада на име трошкова платног промета и плаћених
накнада на име вођење рачуна у периоду од 01.10. до 31.12.2014. годин, који се наплаћују од стране пословне банке код које стечајни
дужник има отворен текући рачун и исти трошкови се аутоматски скидају са рачуна стечајног дужника.
      22. Плаћени трошкови оглашавања у износу од 6.825,00 динара састоје се од:
            - плаћених трошкова оглашавања одржавања завршног рочишта у Службеном гласнику РС у износу од 3.412,50 динара,
            - плаћених трошкова оглашавања решења са завршног рочишта у Службеном гласнику РС у износу од 3.412,50 динара.
и исти рачуни су плаћени по налогу Привредног суда у Нишу.
      24. Плаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 204.273,00 динара састоје се од:
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Београду, по опомени за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења у
предмету Ив-9448/2014, у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника
„Београђевинар“ доо, Београд, Поенкареова бр. 18 у укупном износу од 38.734,00 динара (такса у износу од 37.954,00 динара и
опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара);
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Београду, по опомени за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења у
предмету Ив-9436/2014, у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника „Алфа монт“
доо, Београд, Милутина Миланковића бр. 7 Г 86, у укупном износу од 5.418,00 динара (такса у износу од 4.638,00 динара и опомена за
плаћање таксе у износу од 780,00 динара);
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Нишу, по налогу за плаћање судске таксе на решење по предлогу за одређивање
извршења у предмету Ив-2326/2014 у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника
„Сарлах“ доо, Пирот, Српских владара бр. 413, у укупном износу од 9.867,00 динара;
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Нишу, по опомени за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења у
предмету Ив-2354/2014, у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника ЈП Дирекција
за водоснабдевање, грађевинско и путно земљиште, комуналне делатности и урбанизам, Житорађа, Топличких хероја бр. 10, у укупном
износу од 3.770,00 динара (такса у износу од 2.990,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара);
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Београду, по налогу за плаћање судске таксе на решење по предлогу за одређивање
извршења у предмету Ив-9436/2014, у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника
„Алфа монт“ доо, Београд, Милутина Миланковића бр. 7 Г 86, у укупном износу од 4.638,00 динара;
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Нишу, по налогу за плаћање судске таксе на решење по предлогу за одређивање
извршења у предмету Ив-2354/2014, у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника ЈП
Дирекција за водоснабдевање, грађевинско и путно земљиште, комуналне делатности и урбанизам, Житорађа, Топличких хероја бр. 10,
у укупном износу од 2.990,00 динара;
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Краљеву, по опомени за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења у
предмету Ив-1861/2014, у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21 против дужника „Лимес“ доо,
Крушевац, Предрага Станојевића бр. 62, у укупном износу од 10.343,00 динара (такса у износу од 9.563,00 динара и опомена за плаћање
таксе у износу од 780,00 динара);
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Краљеву, по налогу за плаћање судске таксе  на решење по предлогу за одређивање
извршења у предмету Ив-1861/2014. у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника
„Лимес“ доо, Крушевац, Предрага Станојевића бр. 62 у укупном износу од 9.563,00 динара;
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Лесковцу, по опомени за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења у
предмету Ив-1232/2014 у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21 против дужника ЈКП
„Комуналац“ Лесковац, Лесковац, Јужноморавских бригада бр. 100, у укупном износу од 3.863,00 динара (такса у износу од 3.083,00
динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара);
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Лесковцу, по налогу за плаћање судске таксе на решење по предлогу за одређивање
извршења у предмету Ив-1232/2014 у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21 против дужника ЈКП
„Комуналац“ Лесковац, Лесковац, Јужноморавских бригада бр. 100, у укупном износу од 3.083,00 динара;
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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

            - плаћене судске таксе Привредног суда у Лесковцу, по опомени за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења у
предмету Ив-1235/2014 у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника Браварска
радња Јовановић Милош, Бојник, Првомајска бр. 1, у укупном износу од 5.208,00 динара (такса у износу од 4.428,00 динара и опомена
за плаћање таксе у износу од 780,00 динара);
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Лесковцу, по налогу за плаћање судске таксе на решење по предлогу за одређивање
извршења у предмету Ив-1235/2014, у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника
Браварска радња Јовановић Милош, Бојник, Првомајска бр. 1, у укупном износу од 4.428,00 динара;
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Краљеву, по опомени за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења у
предмету Ив-1860/2014, у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника „Механика“
Сервис прецизне механике Миловановић Миладин ПР, Трстеник, Браће Спасојевић бр. 7/16, у укупном износу од 2.730,00 динара (такса
у износу од 1.950,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара);
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Краљеву, по налогу за плаћање судске таксе на решење по предлогу за одређивање
извршења у предмету Ив-1860/2014, у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају. Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника
„Механика“ Сервис прецизне механике Миловановић Миладин ПР, Трстеник, Браће Спасојевић бр. 7/16 у укупном износу од 1.950,00
динара;
            - плаћене судске таксе Основног суда у Крушевцу, по опомени за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења у
предмету И-4024/2014 у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника Рилаковић
Александар, Крушевац, Веце Карачагина бр. 144/Б, у укупном износу од 17.310,00 динара (такса у износу од 16.920,00 динара и опомена
за плаћање таксе у износу од 390,00 динара),
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Београду, по налогу за плаћање судске таксе на решење по предлогу за одређивање
извршења у предмету Ив-9448/2014 у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21 против дужника
„Београђевинар“ доо, Београд, Поенкареова бр. 18 у укупном износу од 37.954,00 динара;
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Лесковцу, по опомени за плаћање судске таксе на предлог за одређење извршења у
предмету Ив-1237/2014, у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21 против дужника СТР „Ниџа“
Небојша Ничић, Бујановац, Карађорђа Петровића бр. 136, у укупном износу од 5.535,00 динара (такса у износу од 4.755,00 динара и
опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара);
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Лесковцу, по налогу за плаћање судске таксе на решење по предлогу за одређивање
извршења у предмету Ив-1237/2014, у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника
СТР „Ниџа“ Небојша Ничић, Бујановац, Карађорђа Петровића бр. 136, у укупном износу од 4.755,00 динара;
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Нишу, по упозорењу о плаћању судске таксе на предлог за одређење извршења у
предмету Ив-2426/2014 у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника „M&S COMERC“
Радња за посредовање Славковић Сања ПР, Ниш, Војводе Путника бр. 32, у укупном износу од 2.683,00 динара;
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Нишу, по налогу за плаћање судске таксе на решење по предлогу за одређивање
извршења у предмету Ив-2426/2014, у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника
„M&S COMERC“ Радња за посредовање Славковић Сања ПР, Ниш, Војводе Путника бр. 32, у укупном износу од 2.683,00 динара;
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Лесковцу, по опомени за плаћање судске на предлог за одређење извршења у
предмету Ив-1284/2014, у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника „Додер“ доо,
Лесковац, Божидара Величковића бб, у укупном износу од 5.094,00 динара (такса у износу од 4.314,00 динара и опомена за плаћање
таксе у износу од 780,00 динара);
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Лесковцу, по налогу за плаћање судске таксе на решење по предлогу за одређивање
извршења у предмету Ив-1284/2014, у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника
„Додер“ доо, Лесковац, Божидара Величковића бб, у укупном износу од 4.314,00 динара;
            - плаћене судске таксе Основног суда у Алексинцу, по налогу за плаћање таксе на предлог и решење у предмету Ив.бр. 521/14 у
правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника Анђелковић Мирослава из Алексинца, у
укупном износу од 1.900,00 динара;
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Нишу, по упозорењу о плаћању судске таксе на предлог за одређење извршења у
предмету Ив-2553/2014, у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника „Биљача“ доо,
Ниш, Прва Кутина, у укупном износу од 4.022,00 динара;
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Нишу, по упозорењу о плаћању судске таксе на предлог за одређење извршења у
предмету Ив-2554/2014, у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају. Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника ЗТР „Данко“
Илић Слободан ПР, Житорађа, Топличких хероја бр. 94 у укупном износу од 8.941,00 динара;
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Нишу, по упозорењу о плаћању судске таксе на предлог за одређење извршења у
предмету Ив-2555/2014, у правној ствари повериоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају. Житорађа, Светосавска бр. 21, против дужника СТР „Мак-
инвест“ Марко Коцић Пр., Мерошина, Доња Расовача у укупном износу од 2.497,00 динара.
      25. Плаћена тарифа АЛСУ у износу од 340.000,00 динара састоји се од:
            - плаћене тарифе АЛСУ 3% за прикупљање и обраду података од значаја за вођење стечајног поступка Тарифни број 5. Тарифе о
одређивању услуге које пружа Агенција за лиценцирање стечајних управника за четврти квартал 2013. године у износу од 8.000,00
динара;
            - плаћене тарифе АЛСУ 3% за прикупљање и обраду података од значаја за вођење стечајног поступка Тарифни број 5. Тарифе о
одређивању услуге које пружа Агенција за лиценцирање стечајних управника за 2014. годину у износу од 32.000,00 динара;
            - плаћене тарифе АЛСУ 1% (Тарифни број 6 - За разматрање и обраду редовних писаних или електронских извештаја и друге
документације стечајних управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе при пружању услуге стручног надзора, као и за
пружање услуге стручног надзора плаћа се накнада у висини од 1% од уновчене стечајне масе, наплаћених потраживања и износа
примљених по основу давања у закуп имовине стечајног дужника) за трећи квартал 2013. године, у износу од 300.000,00 динара по
основу оствареног прилива у трећем кварталу 2013. године у износу од 45.294.973,74 динара.
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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
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 1.
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6.

5.197.885,62 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

5.197.885,62

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

124.911.159,99

Коментар

У извештајном периоду није било промена и исплата по овом основу.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2014.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

631.526,84 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2014.

 5.

1.089.808,12

 4.

5.790.312,22

 2. 6.248.593,50

 6.

Укупан одлив

Коментар

         У току извештајног периодa платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника број 205-0000000182800-29, који се води
код Комерцијалне банке ад Београд.
        На орочењу код Комерцијалне банке АД Београд се налазио износ од 6.000.000,00 динара, по закљученом Уговору о орочавању
динарских средстава бр. 00-420-0302812.1 од 02.04.2014. године, до 30.10.2014. године.
        Након истека орочења дана 30.10.2014. године износ од 6.000.000,00 динара је враћен на рачун стечајног дужника број 205-
0000000182800-29, из разлога припреме завршног рочишта и реализације завршне деобе стечајне масе.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.10.14.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.12.2014.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Љубинко Костур1. 0,00

0,00Укупно

        У извештајном периоду је било ангажовано једно лице по уговору о делу, аминистративни сарадник стечајног управника на
пословима израде завршног рачуна стечајног управника и на другим административним пословима, везаним за поступак закључења
стечаја, уз накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара.
        По наведеном основу у извештајном периоду није било исплата.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

369.358,50

100,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

6.159.770,72

Лиценце и патенти

0,00

5.790.312,22

 8.

31.12.2014.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

     1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 5.790.312,22 динара сачињавају:
        - На текућем рачуну број 205-182800-29 налази се износ од 5.790.312,22 динара (Извод бр. 69 од 31.12.2014. године - Комерцијална
банка АД Београд).

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
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19.10.2014.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Креиран је и одобрен извештај стечајногг управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2014. год. до
30.09.2014. године.

30.10.2014.  Нацрт решење за завршну деобу
Креиран је Нацрт решења за завршну деобу за потребе завршног рочишта и дана 30.10.2014. године поднет Привредном суду у Нишу.

30.10.2014.  Завршни извештај
Креиран је Завршни извештај стечајног управника за потребе завршног рочишта и поднет Привредном суду у Нишу дана 30.10.2014.
године.

30.10.2014.  Завршни рачун
Креиран је Завршни рачун стечајног дужника за потребе завршног рочишта и поднет Привредном суду у Нишу дана 30.10.2014. године.

01.10.2014.  Захтев Привредном суду у Нишу
Дана 01.10.2014. године, Привредном суду у Нишу поднет је захтев за давање сагласности на План трошкова за месец септембар 2014.
године.

02.10.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 02.10.2014. године у Привредном суду у Нишу преузето је решење истог суда, Посл. бр. 2. Ст.бр. 704/2012 од 02.10.2014. године,
којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за месец септембар 2014. године, по Плану који је саставни део овог решења и
којим се обавезује стечајни управник, да све исплате врши по основу доказа-исправа о насталим трошковима за септембар 2014.
године.

13.10.2014.  Уговор о орочавању динарских средстава
Дана 13.10.2014. године преузет је потписани примерак Анекса бр. 2, Уговора о орочавању динарских средстава бр. 00-420-0302812.1
од 02.04.2014. године, закљученог са Комерцијалном банком АД Београд дана 30.09.2014. године за потребе продужења орочења
износа од 6.000.000,00 динара на период од 30 дана, уз камату у висини Референтне стопе НБС умањене за 2,75 п.п. на годишњем
нивоу.

22.10.2014.  Достава кварталног извештаја Привредном суду у Нишу
Дана 22.10.2014. године, Привредном суду у Нишу достављен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од
01.07.2014. год. до 30.09.2014. године.

28.10.2014.  Захтев Привредном суду у Нишу
Дана 28.10.2014. године, Привредном суду у Нишу поднет је захтев за давање сагласности на План трошкова за месец октобар 2014.
године.

29.10.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 29.10.2014. године у Привредном суду у Нишу преузето је решење истог суда Посл. бр. 2. Ст.бр. 704/2012 од 29.10.2014. године,
којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец октобар 2014. године у износу од 147.000,00 динара, у свему према
приложеном акту – Плану трошкова, који чини саставни део овог решења осим по тачки 5. „Накнада трошкова стечајном управнику“, за
износ преко 5.000,00 динара, у ком делу се одбија.

29.10.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 29.10.2014. године у Привредном суду у Нишу преузето је решење истог суда Посл. бр. Ив.331/2011 од 28.10.2014. године којим се
обуставља поступак у правној ствари Ив.331/2011 од 27.01.2011. године у предмету извршног повериоца „Оптимално“ доо Ниш против
извршног дужника „Челик“ АД Житорађа из разлога отварања стечајног поступка над извршним дужником.

29.10.2014.  Захтев за доставу потврде
Дана 29.10.2014. године примљен је захтев упућен од стране физичког лица Стојановић Томислава, село Баличевац, Општина
Мерошина, за издавање потврде да је тракторска приколица од 3,5 тона, серијског броја 150090 и броја приколице 9800176, од стране
стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка продата Дуванској индустрији Прокупље.

30.10.2014.  Предлог за заказивање завршног рочишта
Дана 30.10.2014. године Привредном суду у Нишу је поднет захтев за заказивање завршног рочишта.

30.10.2014.  Извештај стечајног управника за завршно рочиште и завршни рачун стечајног дужника
Дана 30.10.2014. године, стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу Извештај стечајног управника и Завршни рачун стечајног
дужника за потребе Завршног рочишта стечајног дужника АД „Челик“ Житорађа у стечају, као и Нацрт решења за завршну деобу.
Исти извештај је истог дана упућен и Одбору поверилаца.

30.10.2014.  Одговор на захтев
Дана 30.10.2014. године упућен је одговор на захтев физичког лица Стојановић Томислава, село Баличевац, Општина Мерошина којим
се потврђује да је АД „Челик“ Житорађа, дана 03.12.1998. године, продао приколицу од 3,5 тона, са серијским бројем 150090 и бројем
приколице 9800176, предузећу Дуванска индустрија Ниш О.Ј. Прокупље за цену од 150.000,00 динара.

31.10.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 31.10.2014. године у Привредном суду у Нишу преузето је решење истог суда Посл. бр. 2. Ст. 704/2012 од 31.10.2014. године, којим
се одређује завршно рочиште у стечајном поступку над стечајним дужником АД „Челик“ у стечају Житорађа за дан 27.11.2014. године,
са почетком у 11:00 часова у Привредном суду у Нишу, Светосавска 7а, канцеларија број 4.
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31.10.2014.  Налог Привредног суда у Нишу
Дана 31.10.2014. године у Привредном суду у Нишу је преузет налог истог суда од 31.10.2014. године којим се налаже стечајном
управнику да изврши уплату износа од 3.412,50 динара "Службеном гласнику РС" на име објављивања огласа о одржавању завршног
рочишта.

12.11.2014.  Захтев за пренос средстава
Дана 12.11.2014. године упућен је захтев Комерцијалној банци АД Београд за пренос средстава стечајног дужника АД „Челик“ Житорађа
у стечају која се налазе на наменском рачуну за продају акција број 0070100428952 отвореног код исте банке, на текући рачун стечајног
дужника бр. 205-182800-29.

27.11.2014.  Завршно рочиште
Дана 27.11.2014. године у Привредном суду у Нишу је одржано завршно рочиште.

04.12.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 04.12.2014. године преузето је решење Привредног суда у Нишу 2. Ст.бр. 704/2012 од 27.11.2014. године, којим се усваја завршни
рачун стечајног дужника АД „Челик“ у стечају за период од 30.10.2012. године до 29.10.2014. године, којим се одређује завршна деоба
стечајне масе стечајног дужника АД „Челик“ у стечају Житорађа у складу са Нацртом решења за завршну деобу од 30.10.2014. године и
којим се закључује стечајни поступка над стечајним дужником АД „Челик“ у стечају Житорађа, Светосавска 21, Maтични 6poj 07108478,
ПИБ 100369108. Истим решењем стечајни поступак над стечајним дужником АД „Челик“ у стечају Житорађа се наставља у правцу
стечајне масе, коју чине судски поступци са активном легитимацијом стечајног дужника.

04.12.2014.  Налог Привредног суда у Нишу
Дана 04.12.2014. године у Привредном суду у Нишу је преузет налог истог суда од 28.11.2014. године којим се налаже уплата износа од
3.412,50 динара "Службеном гласнику РС" на име објављивања огласа са решењем са завршног рочишта.

10.12.2014.  Сагласност Одбора поверилаца
Дана 10.12.2014. године поштом је примљен допис члана Одбора поверилаца адвоката Мирка Брборића из Београда од 24.11.2014.
године, у којем се даје сагласност на завршни рачун стечајног управника.

30.12.2014.  Клаузула правоснажности
Дана 30.12.2014. године решење Привредног суда у Нишу 2. Ст.бр. 704/2012 од 27.11.2014. године којим се усваја завршни рачун
стечајног дужника АД „Челик“ у стечају за период од 30.10.2012. године до 29.10.2014. године, којим се одређује завршна деоба
стечајне масе стечајног дужника АД „Челик“ у стечају Житорађа у складу са Нацртом решења за завршну деобу од 30.10.2014. године,
којим се закључује стечајни поступка над стечајним дужником АД „Челик“ у стечају Житорађа, Светосавска 21, Maтични 6poj 07108478,
ПИБ 100369108 и којим се стечајни поступак над стечајним дужником АД „Челик“ у стечају Житорађа наставља у правцу стечајне масе,
коју чине судски поступци са активном легитимацијом стечајног дужника, оверено је клаузулом ПРАВОСНАЖНОСТИ.
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Прилози

11.02.2015.Датум:

АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА,
МЕТАЛНИХ, ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЈА,
ДЕЛОВА ЗА ШИНСКА ВОЗИЛА И РУДАРСКУ ОПРЕМУ ЧЕЛИК,

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 2. Ст.704/2012

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.10.2014. 31.12.2014.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

ДИЛ БРОКЕР АД
35.633,60

20-3666-8868-
339968-20627

04.11.2014.

Укупно: 35.633,60

Потраживања (у извештајном периоду)

ЕД «ЈУГОИСТОК» доо Ниш - ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Прокупље 17.582,00143 01.10.2014.

COKI-PROM, Стојан Атанасковић пр 3.000,00037 1912 03.12.2014.

Укупно: 20.582,00

Укупни приходи: 56.215,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2014.за период од: 31.12.2014.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја
30.000,00

POVRACAJ_PREDU
JMA-799263-
DODATNI-897120

29.10.2014.

Укупно: 30.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника

Агенција Пауновић 2.461.118,00123014-18/704 30.12.2014.

Укупно: 2.461.118,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција Пауновић 20.000,00123014-19/704 30.12.2014.

Укупно: 20.000,00

2.511.118,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон

JP PTT Saobraćaja "Srbija"
208,00

RE025850578-
025850581RS

01.11.2014.

JP PTT Saobraćaja "Srbija"
230,00

RE048888727-
048888735RS

26.11.2014.

JP PTT Saobraćaja "Srbija"
548,00

RE048926005-
048926178RS

29.11.2014.

Укупно: 986,00

Платни промет
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.10.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

32,87

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.10.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

120,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.10.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

495,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

29.10.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.11.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

355,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

04.11.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

40,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

24.11.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.12.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

40,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

05.12.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

120,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.12.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

338,25

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.12.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

80,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

22.12.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

180,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

26.12.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

40,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

29.12.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

120,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.12.2014.

Укупно: 3.131,12

Бруто зараде по уговору о делу

Костур Љубинко
20.000,00

Уг. о делу -
12/2014

30.12.2014.

Укупно: 20.000,00

Трошкови оглашавања

ЈП "Службени гласник" 3.412,508773/14 03.11.2014.

ЈП "Службени гласник" 3.412,509537/14 01.12.2014.

Укупно: 6.825,00

15АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА, МЕТАЛНИХ, ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЈА, ДЕЛОВА ЗА ШИНСКА
ВОЗИЛА И РУДАРСКУ ОПРЕМУ ЧЕЛИК, ЖИТОРАЂА - Извештај за  октобар - децембар 2014.



Остали трошкови стечајне масе

Привредни суд у Београду
38.734,00

34-028-09448-
2014-001

28.11.2014.

Привредни суд у Нишу
9.867,00

67-028-02326-
2014-002

01.12.2014.

Привредни суд у Нишу
3.770,00

88-028-02354-
2014-001

02.12.2014.

Привредни суд у Нишу
2.990,00

85-028-02354-
2014-002

03.12.2014.

Привредни суд у Краљеву
10.343,00

69-028-01861-
2014-001

04.12.2014.

Привредни суд у Краљеву
9.563,00

66-028-01861-
2014-002

04.12.2014.

Привредни суд у Лесковцу
3.863,00

15-028-01232-
2014-002

04.12.2014.

Привредни суд у Лесковцу
3.083,00

12-028-01232-
2014-003

04.12.2014.

Привредни суд у Лесковцу
5.208,00

13-028-01235-
2014-001

04.12.2014.

Привредни суд у Лесковцу
4.428,00

10-028-01235-
2014-002

04.12.2014.

Привредни суд у Краљеву
2.730,00

06-028-01860-
2014-001

04.12.2014.

Привредни суд у Краљеву
1.950,00

03-028-01860-
2014-002

04.12.2014.

Основни суд у Крушевцу
17.310,00

08-032-0004024-
14-00001

04.12.2014.

Привредни суд у Београду
37.954,00

31-028-09448-
2014-002

09.12.2014.

Привредни суд у Нишу
2.683,00

65-028-02426-
2014-001

15.12.2014.

Привредни суд у Нишу
2.683,00

62-028-02426-
2014-002

17.12.2014.

Привредни суд у Лесковцу
5.094,00

93-028-01284-
2014-001

18.12.2014.

Привредни суд у Лесковцу
4.314,00

90-028-01284-
2014-002

18.12.2014.

Привредни суд у Београду
5.418,00

54-028-09436-
2014-001

28.11.2014.

Привредни суд у Београду
4.638,00

51-028-09436-
2014-002

02.12.2014.

JP PTT Saobraćaja "Srbija"
230,00

RE048926181-
048926266RS

29.11.2014.

JP PTT Saobraćaja "Srbija"
795,00

RE048926337-
048926411RS

01.12.2014.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 104,00RE048930715RS 04.12.2014.

JP PTT Saobraćaja "Srbija"
184,00

RE048987574-
048987588RS

10.12.2014.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 104,00RE048988005RS 12.12.2014.

JP PTT Saobraćaja "Srbija"
564,00

RE048890779-
048890822RS

13.12.2014.

JP PTT Saobraćaja "Srbija"
196,00

RE048927350-
048927363RS

15.12.2014.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 92,00RE048903509RS 22.12.2014.

JP PTT Saobraćaja "Srbija"
184,00

RE048990295-
048990304RS

26.12.2014.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 104,00RE048960608RS 29.12.2014.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 92,00RE048965004RS 29.12.2014.

Привредни суд у Лесковцу
5.535,00

39-028-01237-
2014-002

10.12.2014.

Привредни суд у Лесковцу
4.755,00

36-028-01237-
2A14-003

10.12.2014.

Основни суд у Алексинцу 1.900,00Ив.бр. 521/14 25.12.2014.

Привредни суд у Лесковцу
2.730,00

81-028-01233-
2014-001

23.12.2014.

Привредни суд у Лесковцу
1.950,00

78-028-01233-
2014-002

23.12.2014.

Привредни суд у Нишу
4.022,00

15-028-02553-
2014-001

30.12.2014.

Привредни суд у Нишу
8.941,00

78-028-02554-
2014-001

30.12.2014.
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Остали трошкови стечајне масе

Привредни суд у Нишу
2.497,00

44-028-02555-
2014-001

30.12.2014.

Укупно: 211.602,00

242.544,12Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 2.753.662,12

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-140301-68
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-182800-29
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-20501-70

01.10.2014. 6.631.526,84Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2014.за период од: 31.12.2014.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 919,1008.10.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 26.711,1430.10.2014.

Укупно: 27.630,24

Наплата потраживања

ШИЛО доо Белотинац 12.672,0027.11.2014.

Привредно друштво АЛФА МОНТ доо Београд 152.075,6611.12.2014.

Укупно: 164.747,66

Имовина

ДИЛ БРОКЕР АД 35.633,6021.11.2014.

Укупно: 35.633,60

Потраживања (у извештајном периоду)

COKI-PROM, Стојан Атанасковић пр 3.000,0003.12.2014.

ЕД «ЈУГОИСТОК» доо Ниш - ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Прокупље 17.582,0026.12.2014.

Укупно: 20.582,00

Повраћај орочених средстава

Komercijalna banka A.D.- Beograd 6.000.000,0030.10.2014.

Укупно: 6.000.000,00

6.248.593,50Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2014.за период од: 31.12.2014.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја 30.000,0029.10.2014.

Подносилац предлога за покретање стечаја 470.000,0029.10.2014.

Укупно: 500.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција Пауновић 5.000,0028.10.2014.

Агенција Пауновић 5.000,0028.10.2014.

Агенција Пауновић 10.000,0028.10.2014.
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Накнада трошкова стечајног управника

Укупно: 20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

ДНБ-ГОЛУБ доо Ниш 4.725,0020.10.2014.

Укупно: 4.725,00

Гориво и мазиво

"Лукоил Србија" АД 2.000,0020.10.2014.

Укупно: 2.000,00

Пошта и телефон

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 92,0020.10.2014.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 184,0020.10.2014.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 184,0020.10.2014.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 114,0020.10.2014.

Укупно: 574,00

Текуће одржавање

MEGATREND a.д. Нишка Бања 8.280,0024.11.2014.

Укупно: 8.280,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.10.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 32,8720.10.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 120,0028.10.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 495,0029.10.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.11.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 355,0004.11.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 40,0024.11.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.12.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 40,0005.12.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 120,0010.12.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 338,2515.12.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 80,0022.12.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 180,0026.12.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 40,0029.12.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 120,0031.12.2014.

Укупно: 3.131,12

Трошкови оглашавања

ЈП "Службени гласник" 3.412,5004.11.2014.

ЈП "Службени гласник" 3.412,5005.12.2014.

Укупно: 6.825,00

Остали трошкови стечајне масе

Привредни суд у Нишу 9.867,0010.12.2014.

Привредни суд у Београду 5.418,0010.12.2014.

Привредни суд у Београду 4.638,0010.12.2014.

Привредни суд у Београду 38.734,0015.12.2014.

Привредни суд у Београду 37.954,0015.12.2014.

Основни суд у Крушевцу 17.310,0015.12.2014.

Привредни суд у Лесковцу 5.208,0015.12.2014.

Привредни суд у Лесковцу 4.428,0015.12.2014.

Привредни суд у Лесковцу 3.863,0015.12.2014.

Привредни суд у Лесковцу 3.083,0015.12.2014.

Привредни суд у Нишу 3.770,0015.12.2014.

Привредни суд у Нишу 2.990,0015.12.2014.

Привредни суд у Краљеву 2.730,0015.12.2014.

Привредни суд у Краљеву 1.950,0015.12.2014.

Привредни суд у Лесковцу 5.535,0022.12.2014.

Привредни суд у Лесковцу 4.755,0022.12.2014.
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Остали трошкови стечајне масе

Привредни суд у Краљеву 10.343,0026.12.2014.

Привредни суд у Краљеву 9.563,0026.12.2014.

Привредни суд у Лесковцу 5.094,0026.12.2014.

Привредни суд у Лесковцу 4.314,0026.12.2014.

Привредни суд у Нишу 2.683,0026.12.2014.

Привредни суд у Нишу 2.683,0026.12.2014.

Основни суд у Алексинцу 1.900,0029.12.2014.

Привредни суд у Нишу 4.022,0031.12.2014.

Привредни суд у Нишу 8.941,0031.12.2014.

Привредни суд у Нишу 2.497,0031.12.2014.

Укупно: 204.273,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

Агенција за лиценцирање стечајних управника 8.000,0028.10.2014.

Агенција за лиценцирање стечајних управника 32.000,0028.10.2014.

Укупно: 40.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Агенција за лиценцирање стечајних управника 300.000,0004.11.2014.

Укупно: 300.000,00

1.089.808,12Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2014. 5.790.312,22
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