
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2. Ст.704/2012

24.08.2015.

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

27003087Матични број:

1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-216364-23Текући 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:01.04.2015. 30.06.2015.

 9.

Остала имовина

100,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

798.151,09Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

340.709,39

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

457.341,70

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.

01.04.2015.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Почетно стање на дан 01.04.2015. године:

       1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 340.709,39 динара сачињавају:
        - На текућем рачуну број 205-216364-23 налази се износ од 340.709,39 динара (Извод бр. 12 од 27.03.2015. године - Комерцијална
банка АД Београд).

1АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА, МЕТАЛНИХ, ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЈА, ДЕЛОВА ЗА ШИНСКА
ВОЗИЛА И РУДАРСКУ ОПРЕМУ ЧЕЛИК, ЖИТОРАЂА - Извештај за  април - јун 2015.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

798.151,09

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

0,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

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

340.709,39

Укупно

457.341,70

Коментар

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

 8.

340.709,39Готовина 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

457.341,70

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

798.151,09

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

100,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

205.810,04205.810,04

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

205.810,04

0,00

Лиценце и патенти

100,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

457.441,70

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

457.341,70

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

0,00

0,00

 4.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 1.

 6.

Остала имовина

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене

0,00

 7. 0,00 0,00

 5.

205.810,04

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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ВОЗИЛА И РУДАРСКУ ОПРЕМУ ЧЕЛИК, ЖИТОРАЂА - Извештај за  април - јун 2015.



Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

        2. Повећање вредности потраживања у износу од 205.810,04 динара се састоји од:
            - повећања наплаћеног потраживање од дужника "ЛИМЕС" доо из Крушевца у износу од 75.783,29 динара, јер је потраживање од
наведеног дужника у износу од 176.316,37 динара у Економско-финансијском извештају евидентирано са предвиђеним процентом
наплате од 0% односно 0,00 динара. Потраживање од наведеног дужника је наплаћено судским путем и исто ја наплаћено у износу од
75.783,29 динара заједно са главним дугом, судским трошковима и каматом, док је остатак дуговања ненаплатив.
            - повећања наплаћеног потраживање од дужника "САРЛАХ" доо из Пирота у износу од 83.281,75 динара, јер је потраживање од
наведеног дужника у износу од 206.084,79 динара у Економско-финансијском извештају евидентирано са предвиђеним процентом
наплате од 0% односно 0,00 динара. Потраживање од наведеног дужника је наплаћено судским путем и исто ја наплаћено у износу од
83.281,75 динара заједно са главним дугом, судским трошковима и каматом, док је остатак дуговања ненаплатив,
            - повећања наплаћеног потраживање од дужника "БИЉАЧА" доо из Ниша у износу од 22.319,00 динара, јер је потраживање од
наведеног дужника у износу од 69.061,00 динара у Економско-финансијском извештају евидентирано са предвиђеним процентом
наплате од 0% односно 0,00 динара. Потраживање од наведеног дужника је наплаћено судским путем и исто ја наплаћено у износу од
22.319,00 динара заједно са главним дугом, судским трошковима и каматом, док је остатак дуговања ненаплатив,
            - повећања наплаћеног потраживање од дужника „M&S COMERC“ Радња за посредовање Славковић Сања Пр., Ниш у износу од
24.426,00 динара, јер је потраживање од наведеног дужника у износу од 11.536,00 динара у Економско-финансијском извештају
евидентирано са предвиђеним процентом наплате од 0% односно 0,00 динара. Потраживање од наведеног дужника је наплаћено
судским путем и исто ја наплаћено у износу од 24.426,00 динара заједно са главним дугом, судским трошковима и каматом.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        2. Наплаћена потраживања у износу од 205.810,04 динара се састоји од:
            - наплате потраживања од дужника "ЛИМЕС" доо из Крушевца, у износу од 75.783,29 динара,
            - наплате потраживања од дужника "САРЛАХ" доо из Пирота, у износу од 83.281,75 динара,
            - наплате потраживања од дужника "БИЉАЧА" доо из Ниша, у износу од 22.319,00 динара,
            - наплате потраживања од дужника „M&S COMERC“ Радња за посредовање Славковић Сања Пр., Ниш, у износу од 24.426,00
динара.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

0,00

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Лиценце и патенти

 4.

 1.

0,00

 3.

Потраживања (настала у извештајном периоду)

0,00

Предујам за покретање стечаја

Залихе 0,00

 8.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

0,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

0,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

205.810,04

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,00205.810,04

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду

        4. Наплата потраживања у износу од 205.810,04 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због
продаје“.

3АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА, МЕТАЛНИХ, ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЈА, ДЕЛОВА ЗА ШИНСКА
ВОЗИЛА И РУДАРСКУ ОПРЕМУ ЧЕЛИК, ЖИТОРАЂА - Извештај за  април - јун 2015.



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

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

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 0,00
4.

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

0,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 0,000,00

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 0,000,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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 1.425,008. Платни промет 1.425,00 0,001.425,00

0,00 0,009. Премија осигурања 0,00 0,000,00

0,00 0,0010. Премија додатног осигурања ст. управника 0,00 0,000,00

0,00 0,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 0,00 0,000,00

0,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 0,000,00

0,00 0,0013. Дневнице и путни трошкови 0,00 0,000,00

0,00 0,0014. Бруто зараде по уговору o раду 0,00 0,000,00

20.000,00 0,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 0,0020.000,00

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

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

0,00 34.304,0024. Остали трошкови стечајне масе 34.304,00 3.900,0030.404,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 51.829,0020.000,00 35.729,00 35.729,00 3.900,00

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        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
правцу стечајне масе, коју чине судски поступци са активном легитимацијом стечајног дужника, одобравају се трошкови стечајне масе
који су настали у извештајном периоду од 01.04.2015. године до 30.06.2015. године у износу од 35.729,00 динара (платни промет у
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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

износу од 1.425,00 динара и остали трошкови у износу од 34.304,00 динара), јер су исти предвиђени завршним рачуном стечајног
управника у периоду након 30.10.2014. године до окончања стечајног поступка и брисања стечајног дужника из Регистра привредних
субјеката као и насталих обавеза стечајног дужника као стечајне масе.
        Укупно одобрење трошкова за други квартал 2015. године износи 35.729,00 динара..

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка :

        У току извештајног периода није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

        8. Платни промет у износу од 1.425,00 динара састоји се од накнаде на име трошкова платног промета и накнаде на име вођење
рачуна Дужника стечајне масе у периоду од 01.04. до 30.06.2015. године, који се наплаћују од стране пословне банке код које стечајни
дужник има отворен текући рачун.
      24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 34.304,00 динара састоје се од:
            - судске таксе Привредног суда у Нишу, по налогу за плаћање судске таксе од 06.04.2015. године, такса на првостепену пресуду у
предмету П-121/2015 у правној ствари тужиоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају. Житорађа, Светосавска бр. 21 против туженог „M&S COMERC“
Радња за посредовање Славковић Сања Пр., Ниш, Војводе Путника бр. 32 у укупном износу од 2.683,00 динара,
            - накнаде на име коришћења службеног возила Привредног суда у Краљеву на име изласка службеног лица суда на адресу
извршног дужника ради пописа и процене покретних ствари истог, а по налогу за плаћање накнаде Привредног суда у Краљеву 3. Ив.
1860/2014 од 24.02.2015. године који је примљен дана 16.04.2015. године, у предмету 3. 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 2.200,00 динара,
            - судске таксе Привредног суда у Нишу, по налогу за плаћање судске таксе од 24.04.2015. године, такса на првостепену пресуду у
предмету П-214/2015 у правној ствари тужиоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају. Житорађа, Светосавска бр. 21 против туженог ЈКП „Комуналац“
Лесковац, Лесковац, Јужноморавских бригада бр. 100 у укупном износу од 6.166,00 динара,
            - судске таксе Привредног суда у Нишу, по опомени за плаћање судске таксе од 13.05.2015. године, такса на предлог за одређење
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 10.647,00 динара (такса у износу од 9.867,00 динара и опомена за
плаћање таксе у износу од 780,00 динара),
            - порези и доприноси по одбитку при исплати прекњиженог уговора о делу у износу од 80,00 динара,
            - судске таксе Привредног суда у Нишу, по налогу за плаћање судске таксе од 10.06.2015. године, такса на првостепену пресуду у
предмету П-313/2015 у правној ствари тужиоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају. Житорађа, Светосавска бр. 21 против туженог „Додер“ доо,
Лесковац, Божидара Величковића бб у укупном износу од 8.628,00 динара,
            - судске таксе Привредног суда у Нишу, по налогу за плаћање судске таксе од 12.06.2015. године, такса на првостепену пресуду у
предмету П-314/2015 у правној ствари тужиоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају. Житорађа, Светосавска бр. 21 против туженог АД „Младост ИГМ“,
Лесковац, Пушкинова бб у укупном износу од 3.900,00 динара.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

        У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

        8. Платни промет у износу од 1.425,00 динара састоји се од:плаћених накнада на име трошкова платног промета и плаћених
накнада на име вођење рачуна Дужника стечајне масе у периоду од 01.04. до 30.06.2015. 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.
      15. Исплаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 20.000,00 динара се односе на исплату бруто зараде  ангажованом лицу
које је било ангажовано на пословима израде завршног рачуна стечајног управника и завршне деобе стечајне масе и других
административних послова везаних за поступак закључења стечаја.
      24. Плаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 30.404,00 динара састоје се од:
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Нишу, по налогу за плаћање судске таксе од 06.04.2015. године, такса на првостепену
пресуду у предмету П-121/2015 у правној ствари тужиоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају. Житорађа, Светосавска бр. 21 против туженог „M&S
COMERC“ Радња за посредовање Славковић Сања Пр., Ниш, Војводе Путника бр. 32 у укупном износу од 2.683,00 динара,
            - плаћене накнаде на име коришћења службеног возила Привредног суда у Краљеву на име изласка службеног лица суда на
адресу извршног дужника ради пописа и процене покретних ствари истог, а по налогу за плаћање накнаде Привредног суда у Краљеву
3. Ив. 1860/2014 од 24.02.2015. године који је примљен дана 16.04.2015. године, у предмету 3. 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 2.200,00 динара,
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Нишу, по налогу за плаћање судске таксе од 24.04.2015. године, такса на првостепену
пресуду у предмету П-214/2015 у правној ствари тужиоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају. Житорађа, Светосавска бр. 21 против туженог ЈКП
„Комуналац“ Лесковац, Лесковац, Јужноморавских бригада бр. 100 у укупном износу од 6.166,00 динара,
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Нишу, по опомени за плаћање судске таксе од 13.05.2015. године, такса на предлог за
одређење 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 10.647,00 динара (такса у износу од 9.867,00 динара и
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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

опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),
            - плаћених пореза и доприноса по одбитку при исплати прекњиженог уговора о делу у износу од 80,00 динара,
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Нишу, по налогу за плаћање судске таксе од 10.06.2015. године, такса на првостепену
пресуду у предмету П-313/2015 у правној ствари тужиоца „ЧЕЛИК“ АД у стечају. Житорађа, Светосавска бр. 21 против туженог „Додер“
доо, Лесковац, Божидара Величковића бб у укупном износу од 8.628,00 динара.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

 4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

0,00

I исплатни ред

 1.

III исплатни ред

122.062.567,00

7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119.713.274,37

 5.

119.713.274,37

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

2.349.292,63 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

2.349.292,63

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

122.062.567,00

Коментар

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

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

340.709,39 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2015.

 5.

51.829,00

 4.

494.690,43

 2. 205.810,04

 6.

Укупан одлив

Коментар

        У току извештајног периодa платни промет се  обављао преко рачуна Дужника стечајне масе бр. 205-0000000216364-23, који се
води код Комерцијалне банке ад Београд.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2015.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

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. 20.000,00

20.000,00Укупно

        У извештајном периоду је извршена исплата ангажованом лицу по уговору о делу у бруто износу од 20.000,00 динара, као
аминистративном сараднику стечајног управника које је било ангажовано на пословима израде завршног рачуна стечајног управника и
на другим административним пословима, везаним за поступак закључења стечаја.

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

457.341,70

100,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

952.132,13

Лиценце и патенти

0,00

494.690,43

 8.

30.06.2015.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

     1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 494.690,43 динара сачињавају:
        - На текућем рачуну број 205-216364-23 налази се износ од 494.690,43 динара (Извод бр. 22 од 19.06.2015. 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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07.04.2015.  Позив за рочиште за главну расправу Привредног суда у Нишу
Стечајном управнику је достављен позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности у правној ствари тужиоца Челик ад у
стечају Житорађа, против туженог Младост ИГМ доо Лесковац, Посл. бр. 2П.314/2015.

07.04.2015.  Позив за рочиште за главну расправу Привредног суда у Нишу
Стечајном управнику је достављен позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности у правној ствари тужиоца Челик ад у
стечају Житорађа, против туженог Додер доо Лесковац, Посл.бр. 3.П. 313/2015.

07.04.2015.  Обавештење о уступању потраживања
DAK COMERC доо је доставио обавештење да су у складу са уговором о факторингу од 27.12.2010, који је закључен са предузећем ПРВИ
ФАКТОР - факторинг доо, наведеном предузећу уступили и на њега у целости пренели своја потраживања.

20.04.2015.  Поднесак извршног повериоца
У складу са налогом из Закључка Привредног суда у Краљеву, Посл. бр. 1860/15 од 24.02.2015. године, Извршни поверилац, Стечајна
маса АД Челик Житорађа, у прилогу доставља доказ о уплати трошкова коришћења службеног возила у извршном поступку.

25.04.2015.  Решење Привредног суда у Београду
Преузето је Решење Привредног суда у Београду којим се Обуставља извршење по решењу овог суда Ив 9448/2014. од 09.12.2014.
године и укидају се спроведене извршне радње.

27.04.2015.  Достава кварталног извештаја Привредног суда у Нишу
Дана 27.04.2015. године, Привредном суду у Нишу достављен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од
01.01.2015. до 31.03.2015. године.

30.04.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 30.04.2014. године Привредни суд у Нишу донео је Решење којим је повучена тужба против туженика Лимес доо Крушевац ради
дуга. Посл. бр. 5. П. 78/2015.

15.05.2015.  Допис Основног суда у Крушевцу
Основни суд у Крушевцу је поступајући по предлогу извршног повериоца АД Челик Житорађа у стечају, Решењем Посл. бр. И.бр.
4024/14 одобрио извршење. У току поступка извршења овоме суду је од стране извршног дужника достављен приговор дана
15.12.2014. године, који доставља на одговор.

19.05.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Привредни суд у Нишу решавајући у спору тужиоца Стечајна маса АД Челик у стечају, против туженог доо Сарлах Пирот донео је
Решење којим остаје на снази Решење о извршењу овог суда Ив. бр. 2326/2014 од 01.12.2014. године.

19.05.2015.  Налог за плаћање судске таксе
Стечајном управнику достављена је опомена и налог за плаћање судске таксе Ив. бр. 2326/2014  на решење по Предлогу за одређивање
извршења према извршном дужнику Сарлах доо Пирот.

19.05.2015.  Записник о рочишту за главну расправу
Састављен код Привредног суда Ниш дана 19.05.2015. године Записник о рочишту за главну расправу у правној ствари судско
поравнање 2. П- 77/2015, тужиоца Стечајна маса АД Челик Житорађа и туженог Биљача доо Ниш.

22.05.2015.  Пресуда Привредног суда у Нишу
Преузета је пресуда Привредног суда у Нишу бр. 5.П.214/2015. године у правној ствари тужиоца Стечајна маса АД Челик Житорађа у
стечају против туженог Јавно комунално предузеће "Комуналац" Лесковац у корист тужиоца. Пресудом се укида Решење о извршењу у
целости Привредног суда у Лесковцу Ив. 1232/14 од 03.12.2014. године.

29.05.2015.  Поднесак пуномоћника туженика
Туженик Ниџа из Бујановца поднео је Привредном суду у Лесковцу у правној ствари П.бр. 78/15, поднесак пуномоћника којим
предлаже да тужбу треба одбацити.

11.06.2015.  Пресуда Привредног суда у Нишу
Преузета је пресуда Привредног суда у Нишу бр. 3.П.313/2015. године у правној ствари тужиоца Стечајна маса АД Челик Житорађа у
стечају против туженог Додер доо Лесковац, којом се укида Решење о извршењу у целости Привредног суда у Лесковцу Ив. 1284/14 од
18.12.2014. године.

30.06.2015.  Пресуда Привредног суда у Нишу
Преузета је Пресуда Привредног суда у Нишу бр. 2.П.314/2015. године, у правној ствари тужиоца Стечајна маса АД Челик Житорађа у
стечају против туженог ИГМ Младост доо Лесковац, којом се укида Решење о извршењу у целости Привредног суда у Лесковцу 3.Ив.
1233/14 од 23.12.2014. године.
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Прилози

24.08.2015.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:01.04.2015. 30.06.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2015.за период од: 30.06.2015.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.04.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

35,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.04.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

35,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.04.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

04.05.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

35,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.05.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

105,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

25.05.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.06.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.06.2015.

Укупно: 1.425,00

Остали трошкови стечајне масе

Привредни суд у Нишу
2.683,00

75-026-00121-
2015-001

06.04.2015.

Привредни суд у Краљеву 2.200,003. Ив. 1860/2014 16.04.2015.

Привредни суд у Нишу
10.647,00

70-026-02326-
2014-001

13.05.2015.
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Остали трошкови стечајне масе

Привредни суд у Нишу
6.166,00

17-026-00214-
2015-001

24.04.2015.

Буџет Републике Србије
80,00

279100000000395
8799

25.05.2015.

Привредни суд у Нишу
8.628,00

46-026-00313-
2015-001

10.06.2015.

Привредни суд у Нишу
3.900,00

12-026-00314-
2015-001

12.06.2015.

Укупно: 34.304,00

35.729,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 35.729,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-216364-23

01.04.2015. 340.709,39Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2015.за период од: 30.06.2015.

Наплата потраживања

ДОО LIMES Крушевац 75.783,2906.04.2015.

САРЛАХ доо Пирот 83.281,7520.05.2015.

БИЉАЧА доо Ниш 22.319,0025.05.2015.

M&S COMERC Ниш 24.426,0017.06.2015.

Укупно: 205.810,04

205.810,04Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2015.за период од: 30.06.2015.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.04.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 35,0015.04.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 35,0020.04.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0004.05.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 35,0020.05.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 105,0025.05.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.06.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0018.06.2015.

Укупно: 1.425,00

Бруто зараде по уговору о делу

Костур Љубинко 20.000,0025.05.2015.

Укупно: 20.000,00

Остали трошкови стечајне масе

Привредни суд у Нишу 2.683,0015.04.2015.

Привредни суд у Краљеву 2.200,0020.04.2015.

Привредни суд у Нишу 10.647,0020.05.2015.

Привредни суд у Нишу 6.166,0025.05.2015.

Буџет Републике Србије 80,0025.05.2015.
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Остали трошкови стечајне масе

Привредни суд у Нишу 8.628,0019.06.2015.

Укупно: 30.404,00

51.829,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2015. 494.690,43
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