
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2. Ст.704/2012

27.04.2015.

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:01.01.2015. 31.03.2015.

 9.

Остала имовина

100,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

6.159.770,72Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

5.790.312,22

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

369.358,50

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.

01.01.2015.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Почетно стање на дан 01.01.2015. године:

       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).
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ВОЗИЛА И РУДАРСКУ ОПРЕМУ ЧЕЛИК, ЖИТОРАЂА - Извештај за  јануар - март 2015.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

6.159.770,72

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

5.790.312,22

Укупно

369.358,50
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У току извештајног периода није било увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

 8.

5.790.312,22Готовина 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

369.358,50

 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

6.159.770,72

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.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

100,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

369.458,50

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

369.358,50

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.

0,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

2АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА, МЕТАЛНИХ, ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЈА, ДЕЛОВА ЗА ШИНСКА
ВОЗИЛА И РУДАРСКУ ОПРЕМУ ЧЕЛИК, ЖИТОРАЂА - Извештај за  јануар - март 2015.



Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине по основу продаје.

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

167.523,95

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

12.288,13

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

87.983,20

0,00

87.983,20

2а

0,0091.828,88

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

167.523,95

0,00

79.540,75

0,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду

        1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 12.288,13 динара представља припис камате Комерцијалне банке са
стањем на дан 15.01.2015. године.
      11. Прилив у ставци "Потраживања (настала у извештајном периоду)", у износу од 79.540,75 динара, састоји се од:
            - наплате потраживања од дужника СТР „COKI-PROM“, Стојан Атанасковић пр, Житорађа, у износу од 2.900,00 динара,
            - наплата прве рате потраживања од дужника ZTR "DANKO ®" Илић Слободан Пр. Житорађа у износу од 43.993,00 динара по
потписаном споразуму за измирење дуговања,
             - наплате потраживања од дужника Самостална грађевинска радња "МАК-ИНВЕСТ" Марко Коцић Пр. Доња Расовача у износу од
32.647,75 динара (Главни дуг са каматом у износу од 27.653,75 динара + трошкови извршења на име судске таксе у износу од 4.994,00
динара (2 таксе х 2.497,00 динара) по предмету извршења Ив - 2555/2014 пред Привредним судом у Нишу).

Фактурисана вредност у извештајном периоду

      11. Вредност на име потраживања (у извештајном периоду) у износу од 167.523,95 динара састоји се од:
            - евидентиране наплате потраживања од дужника СТР „COKI-PROM“, Стојан Атанасковић пр, Житорађа, у износу од 2.900,00
динара,
            - евидентираног дуговања од дужника ZTR "DANKO ®" Илић Слободан Пр. Житорађа у укупном износу од 131.976,20 динара
према потписаном споразуму о измирењу дуговања.
            - евидентиране наплате потраживања од дужника Самостална грађевинска радња "МАК-ИНВЕСТ" Марко Коцић Пр. Доња
Расовача у износу од 32.647,75 динара
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Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

2.461.118,00 0,00
4.

Разлика између исплаћене и коначне
награде стечајног управника 0,00 0,002.461.118,00

20.000,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 0,0020.000,00

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 2.481.118,002.481.118,00 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

986,00 0,005. Пошта и телефон 0,00 0,00986,00

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 6.162,718. Платни промет 6.162,71 0,006.162,71

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 20.000,000,00

0,00 20.000,0016. Књиговодствене услуге 20.000,00 0,0020.000,00

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 3.530,0019. Административне таксе 3.530,00 0,003.530,00

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

7.329,00 173.713,0024. Остали трошкови стечајне масе 173.713,00 0,00181.042,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 211.720,7128.315,00 203.405,71 203.405,71 20.000,00

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 стечајног
поступка који су настали у извештајном периоду од 01.01.2015. године до 31.03.2015. године у износу од 203.405,71 динара (платни

Коментар
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

промет у износу од 6.162,71 динара, књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара, административне таксе у износу од 3.530,00
динара, остали трошкови у износу од 173.713,00 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.
        Укупно одобрење трошкова за први квартал 2015. године износи 203.405,71 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 6.162,71 динара састоји се од накнаде на име трошкова платног промета и накнаде на име вођење
рачуна у периоду од 01.01. до 31.03.2015. године, који се наплаћују од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен
текући рачун.
      16. Књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара се односе на наканду Агенцији за пружање књиговодствених услуга
„GOODWILL“ Доња Трнава бб, Ниш на име израде ванредног финансијског извештаја са стањем на дан закључења стечајног поступка
над стечајним дужником односно на дан 27.11.2014. године.
      19. Административне таксе у износу од 3.530,00 динара састоје се од:
            - накнаде за вађење ОП обрасца за потребе регистрације стечајне масе у износу од 230,00 динара,
            - накнаде АПР-у за регистрацију стечајне масе у износу од 2.800,00 динара,
            - накнаде АПР-у за предају и регистрацију ванредног финансијског извештаја са стањем на дан закључења стечајног поступка
односно на дан 27.11.2014. године у износу од 500,00 динара.
      24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 173.713,00 динара састоје се од:
            - судске таксе Привредног суда у Нишу, по налогу за плаћање судске таксе од 05.01.2015. године, такса на решење по предлогу за
одређивање 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 налогу за плаћање судске таксе од 05.01.2015. године, такса на решење по предлогу за
одређивање 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 налогу за плаћање судске таксе од 05.01.2015. године, такса на решење по предлогу за
одређивање 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,
            - рачуна за израду новог печата на име стечајне масе.у износу од 600,00 динара,
            - трошкова слања поште у периоду од 01.01.2015. до 31.01.2015. године у износу од 1.663,00 динара, са доказима о уплатама
судских такси и осталог,
            - трошкова вештачења судског вештака за економско-финансијску област у предмету пословни број 2. П.1368/2014 у правној
ствари тужиоца Стечајна маса АД „Челик“ Житорађа против туженог „Сарлах“ доо из Пирота, Николе Пашића бб по решењу Привредног
суда у Нишу од 19.02.2015. године на одржаном рочишту за главну расправу у износу од 13.000,00 динара,
            - судске таксе Привредног суда у Нишу, по налогу за плаћање судске таксе од 23.02.2015. године, такса на првостепену пресуду у
предмету П-1375/2014 у правној ствари повериоца Стечајна маса „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,
            - трошкова преузимања архивске грађе стечајног дужника по испостављеном рачуну од стране Историјског архива „Топлице“
Прокупље у укупном износу од 140.000,00 динара (56 метара х 2.500,00 динара).
            - трошкова слања поште у периоду од 01.01.2015. до 31.01.2015. године у износу од 1.663,00 динара, са доказима о уплатама
судских такси и осталог.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

        4. Плаћена 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. Плаћена накнада трошкова стечајном управнику у износу од 20.000,00 динара представља исплаћену накнаду трошкова
стечајном управнику за период од 30.10.2014. године до окончања стечајног поступка (трошкови горива, поштанских услуга и мобилног
телефона).

Обавезе стечајне масе

        5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 986,00 динара састоје се од:
            - исплаћених одобрених трошкова слања поште из месеца новембра 2014. године у износу од 986,00 динара.
        8. Платни промет у износу од 6.162,71 динара састоји се од:плаћених накнада на име трошкова платног промета и плаћених
накнада на име вођење рачуна у периоду од 01.01. до 31.03.2015. 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.

5АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА, МЕТАЛНИХ, ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЈА, ДЕЛОВА ЗА ШИНСКА
ВОЗИЛА И РУДАРСКУ ОПРЕМУ ЧЕЛИК, ЖИТОРАЂА - Извештај за  јануар - март 2015.



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

      16. Плаћене књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара се односе на плаћену наканду Агенцији за пружање
књиговодствених услуга „GOODWILL“ Доња Трнава бб, Ниш на име израде ванредног финансијског извештаја са стањем на дан
закључења стечајног поступка над стечајним дужником односно на дан 27.11.2014. године.
      19. Плаћене административне таксе у износу од 3.580,00 динара састоје се од:
            - плаћене накнаде за вађење ОП обрасца за потребе регистрације стечајне масе у износу од 230,00 динара,
            - плаћене накнаде АПР-у за регистрацију стечајне масе у износу од 2.800,00 динара,
            - плаћене накнаде АПР-у за предају и регистрацију ванредног финансијског извештаја са стањем на дан закључења стечајног
поступка односно на дан 27.11.2014. године у износу од 500,00 динара.
      24. Плаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 181.042,00 динара састоје се од:
            - плаћене 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);
            - плаћене 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;
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Нишу, по налогу за плаћање судске таксе од 05.01.2015. године, такса на решење по
предлогу за одређивање 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 налогу за плаћање судске таксе од 05.01.2015. године, такса на решење по
предлогу за одређивање 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 налогу за плаћање судске таксе од 05.01.2015. године, такса на решење по
предлогу за одређивање 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,
            - исплаћених трошкова слања поште у периоду од 29.11.2014. год. до 31.12.2014. године у износу од 2.649,00 динара на име
слања тужби, доказа о уплатама судских такси и осталог.
            - исплаћених трошкова слања поште у периоду од 01.01.2015. до 31.01.2015. године у износу од 1.663,00 динара, са доказима о
уплатама судских такси и осталог,
            - плаћеног рачуна за израду новог печата на име стечајне масе.у износу од 600,00 динара,
            - плаћених трошкова вештачења судског вештака за економско-финансијску област у предмету пословни број 2. П.1368/2014 у
правној ствари тужиоца Стечајна маса АД „Челик“ Житорађа против туженог „Сарлах“ доо из Пирота, Николе Пашића бб по решењу
Привредног суда у Нишу од 19.02.2015. године на одржаном рочишту за главну расправу у износу од 13.000,00 динара,
            - плаћене судске таксе Привредног суда у Нишу, по налогу за плаћање судске таксе од 23.02.2015. године, такса на првостепену
пресуду у предмету П-1375/2014 у правној ствари повериоца Стечајна маса „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,
            - плаћених трошкова преузимања архивске грађе стечајног дужника по испостављеном рачуну од стране Историјског архива
„Топлице“ Прокупље у укупном износу од 140.000,00 динара (56 метара х 2.500,00 динара).

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику
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Разлучни повериоци

124.911.159,99

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду
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        У складу са 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, извршено
је намирење поверилаца 2. исплатног реда у складу са Нацртом решења за завршну деобу од 30.10.2014. године у укупном износу од
2.848.592,99 динара са процентом намирења у износу од 54,80% од укупно утврђених потраживања у 2 . исплатном реду и то:
- Привредни суд у Нишу у износу од 109.605,84 динара и
- Министарство финансија и привреде-Пореска управа-Експозитура Житорађа у износу од 2.738.987,16 динара.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима
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Коментар

        У току извештајног периодa, односно до 23.01.2015. године, платни промет се  обављао преко рачуна стечајног дужника број 205-
0000000182800-29, који се водио код Комерцијалне банке ад Београд.
        Поступајући у складу са 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, дана 19.01.2015. године потписан је уговор о отварању и вођењу динарског рачуна Дужника стечајне масе бр. 205-
0000000216364-23 код Комерцијалне банке ад Београд.
        Стечајни управник упутио је дана 21.01.2015. године Комерцијалној банци ад Београд Експозитури у Пироту, да сходно Решењу
Привредног суда у Нишу, Решењем Агенције за привредне регистре и Потврдом о извршеној регистрацији Министарства финансија,
Пореске управе пренесете средства са рачуна Стечајног дужника АД "Челик" Житорађа у стечају бр. 205-0000000182800-29, који се води
код Комерцијалне банке ад Београд на рачун Дужника стечајне масе бр. 205-0000000216364-23 отвореног код Комерцијалне банке ад
Београд. Пренос средстава је извршен дана 23.01.2015. године када је и угашен рачун стечајног дужника бр. 205-0000000182800-29.
      У наставку извештајног периода односно од 23.01.2015. године 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

0,0001.01.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.03.2015.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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
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 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

798.151,09

Лиценце и патенти

0,00

340.709,39

 8.

31.03.2015.

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 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).

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

05.01.2015.  Приговор дужника - СТР Ниџа Бујановац
Дана 05.01.2015. Привредном суду у Лесковцу достављен је приговор дужника СТР Ниџа из Бујановца против Решења тог суда
Ив.бр.1237/14 од 9.12.2014. године са предлогом да решење о извршењу буде укинуто.

05.01.2015.  Решење Привредног суда у Лесковцу
Привредни суд у Лесковцу донео је решење којим ставља ван снаге Решење о извршењу на основу веродостојне исправе овог суда 4.
Ив.1237/2014 од 09.12.2014. године, у делу у коме је одређено извршење и укидају се све спроведене извршне радње. Списи предмета
достављају се парничном одељењу.

05.01.2015.  Решење о извршењу Привредног суда у Лесковцу
На основу Предлога за извршење а на основу веродостојне исправе Привредни суд у Лесковцу донео је Решење о извршењу Бр. 3. Ив.
1233/2014, којим се обавезује дужник ИГМ Младост ад Лесковац да у року од 8 дана намири потраживање заједно са трошковима.

05.01.2015.  Налог за плаћање судске таксе
Стечајном управнику достављена је опомена и налог за плаћање судске таксе бр. Ив-1233/2014 на решење по Предлогу за одређивање
извршења према извршном дужнику ИГМ Младост ад Лесковац.
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05.01.2015.  Решење Привредног суда у Лесковцу
На основу приговора који је благовремено поднесен од стране дужника Додер доо Лесковац,  на Решење о извршењу Бр.
3.Ив.1284/2014 од 18.12.2014. године, Привредни суд Лесковац доноси решење којим ставља ван снаге решење о извршењу на основу
веродостојне исправе и списе предмета доставља парничном одељењу Привредног суда у Нишу на даље поступање.

09.01.2015.  Достављање Решења о закључењу стечајног поступка и Извештаја стечајног управника за завршно
Дана 09.01.2015. године стечајни управник доставља Агенцији за лиценцирање стечајних управника Решење Привредног суда у Нишу,
Посл. бр. 2. Ст. 704/2012, од 27.11.2014. године, правоснажно од 30.12.2014. године, којим се закључује стечајни поступак над стечајним
дужником АД "Челик", Житорађа - у стечају. Такође доставља и Извештај стечајног управника за завршно рочиште са прилозима.

12.01.2015.  Поднесак извршног повериоца
Дана 12.01.2015. године извршни поверилац, таксени обвезник, доставља Привредном суду у Лесковцу доказ о уплати Таксе на Предлог
за одређење извршења и за опомену и Таксе на Решење по предлогу за одређење извршења за извршног дужника ИГМ Младост ад
Лесковац.

12.01.2015.  Овера ОП обрасца
Стечајни управник је извршио оверу ОП образца у Основном суду у Пироту за - Дужник стечајне масе АД Челик Житорађа - у стечају.

14.01.2015.  Позив за рочиште Привредног суда у Нишу
Стечајном управнику је доставњен позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности у правној ствари тужиоца Челик ад у
стечају Житорађа, против туженог ЈП Дирекција за водоснабдевање, грађевинско и путно земњиште, комуналне делатности и
урбанизам Општине Житорађа. Посл. Бр. 8. П.1375/2014.

14.01.2015.  Предлог за извршење на основу веродостојне исправе
Стечајна маса АД Челик Житорађа у стечају као извршни поверилац упутио је Привредном суду у Нишу, предлог за извршење на основу
веродостојне исправе над извршним дужником Самостална грађевинска радња "Мак-Инвест" Доња Расовача.

14.01.2015.  Налог за плаћање судске таксе
Стечајном управнику достављена је опомена и налог за плаћање судске таксе бр. Ив-2555/2014 на решење по Предлогу за одређивање
извршења према извршном дужнику Мак-Инвест СТР Марко Коцић пр, Мерошина Доња Расовача.

14.01.2015.  Предлог за извршење на основу веродостојне исправе
Стечајни управник стечајне масе АД Челик Житорађа као извршни поверилац упутио је Привредном суду у Нишу, предлог за извршење
на основу веродостојне исправе над извршним дужником "Биљача" доо Ниш.

14.01.2015.  Налог за плаћање судске таксе
Стечајном управнику достављена је опомена и налог за плаћање судске таксе бр. Ив-2553/2014 на решење по предлогу за одређивање
извршења према извршном дужнику "Биљача" доо Ниш.

14.01.2015.  Предлог за извршење на основу веродостојне исправе
Стечајни маса АД Челик Житорађа, као извршни поверилац, упутио је Привредном суду у Нишу, предлог за извршење на основу
веродостојне исправе над извршним дужником ЗТР "Данко" Житорађа.

14.01.2015.  Налог за плаћање судске таксе
Стечајном управнику достављена је опомена и налог за плаћање судске таксе бр. Ив-2554/2014 на решење по Предлогу за одређивање
извршења према извршном дужнику ЗТР "Данко" Жиорађа.

14.01.2015.  Предлог за извршење на основу веродостојне исправе
Стечајни маса АД Челик Житорађа у стечају као извршни поверилац упутио је Основном суду у Лесковцу, предлог за извршење на
основу веродостојне исправе над извршним дужником "Пирамида" Владимир Стојковић предузетник Ладовица.

14.01.2015.  Решење Привредног суда Краљево
Стечајни управник преузео је Решење Привредног суда у Краљеву којим се овај суд оглашава месно ненадлежним за поступање у
предметној правној ствари Посл. бр. 5. П.21/2015. године против туженог "Лимес" доо Крушевац.

16.01.2015.  Решење Агенције за привредне регистре
Дана 16.01.2015. године преузето је Решење Агенције за привредне регистре којим се усваја захтев подносиоца регистрационе пријаве,
па се у Регистар стечајних маса региструје стечајна маса АД Челик Житорађа - у стечају.

16.01.2015.  Потврда о извршеној регистрацији ПИБ
Пореском Обвезнику АД "Челик" Житорађа у стечају додељен је Порески индетификациони број - ПИБ, под којим је и уписан у
јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе.

19.01.2015.  Уговор о отварању и вођењу динарског рачуна
Дана 19.01.2015. године потписан је Уговор о отварању и вођењу динарског рачуна стечајне масе бр. 15/000332, код Комерцијалне
банке ад Београд.

20.01.2015.  Обавештење Привредном суду у Нишу
Стечајни управник упутио је Привредном суду у Нишу Обавештење о отварању текућег рачуна дужника стечајне масе код Комерцијалне
банке ад Београд.
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20.01.2015.  Достављање промењених података о извршном повериоцу Привредном суду у Нишу
Стечајни маса АД Челик Житорађа у стечају као извршни поверилац обавештава Привредни суд у Нишу да је решењем Агенције за
Привредне регистре, Регистар стечајних маса, БМС 9/2015, од дана 16.01.2015. године, регистрована стечајна маса АД "Челик"
Житорађа у стечају у односу на кога је стечајни поступак закључен. Стечајни поступак се наставља према стечајној маси.

20.01.2015.  Достављање промењених података о извршном повериоцу
Стечајна маса АД "Челик" Житорађа у стечају, као извршни поверилац, доставио је свим извршним дужницима промењене податке о
извршном повериоцу АД "Челик" Житорађа у стечају, а на основу Решења Агенције за привредне регистре од дана 16.01.2015. године
којим је регистрована стечајна маса АД "Челик" Житорађа у стечају.

21.01.2015.  Захтев за пренос средстава
Стечајни управник упутио је 21.01.2015. године Комерцијалној банци ад Београд Експозитури у Пироту, да сходно Решењу Привредног
суда у Нишу, Решењем Агенције за привредне регистре и Потврдом о извршеној регистрацији Министарства финансија, Пореске управе
пренесете средства са рачуна Стечајног дужника АД "Челик" Житорађа у стечају на новоотворени рачун Стечајне масе.

26.01.2015.  Обавештење Централног регистра , депоа и клиринга хартија од вредности
Стечајном управнику достављено је Обавештење Централног регистра да, с обзиром на постојање акција на власничком рачуну АД
"Челик" у стечају Житорађа, Централни регистар није у могућности да изврши брисање наведеног привредног друштва из регистра, па
моли за обавештење о начину поступања са 1 акцијом "Јубмес Банке" ад Београд, која је у власништву АД "Челик" у стечају из
Житорађе.

28.01.2015.  Предлог за поступање Централног ррегистра, депоа и клиринга хартија од вредности
По Обавештењу од 26.01.2015. године, стечајни управник предлаже стечајном судији да наложи Централном регистру, депо и клиринг
хартија од вредности да изврши пренос предметне 1 акције "Јубмес банке" са АД "Челик" Житорађа у стечају, на име Стечајне масе АД
"Челик" Житорађа у стечају, након чега би се приступило њеном уновчењу.

28.01.2015.  Захтев за достављање купопродајног уговора за тракторску приколицу
Стечајном управнику је достављен захтев ЈКП "Рибариће" Рибариће за доставом копије купопродајног уговора између АД "Челика"
Житорађе, као произвођача и "Инос Ениби" као купца тракторске приколице од кога је ЈКП "Рибариће" купило приколицу. Купопродајни
уговор је неопходан ради регистрације тракторске приколице.

11.02.2015.  Достава кварталног извештаја Привредном суду у Нишу
Дана 11.02.2014. године, Привредном суду у Нишу достављен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од
01.10.2014. год. до 31.12.2014. године.

12.02.2015.  Обавештење Привредног суда у Лесковцу
Привредни суд у Лесковцу обавештава стечајног управника да се рочиште за главну расправу у предмету П.бр.78/2015. СТР "Ниџа"
Бујановац одлаже за 16.04.2015. године.

13.02.2015.  Обавештење Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
Централни регистар обавештава Привредни суд у Нишу да је у складу са Законом о стечају и Правила пословања Централног регистра, а
на основу предметног Решења Привредног суда у Нишу, извршен испис издатих акција стечајног дужника АД "Челик" у стечају из
Житорађе, односно брисање стечајног дужника из регистра активних издавалаца финансијских инструмената и да је у складу са
предметним закључком извршен пренос 1 акције издаваоца "Јубмес банке" ад Београд, са рачуна финансијских инструмената АД
"Челик" Житорађа у стечају на рачун Стечајне масе АД "Челик" Житорађа у стечају.

19.02.2015.  Извод отворених ставки
Дана 19.02.2015. достављен је извод отворених ставки од стране МЕГАТРЕНД ад Нишка Бања.

19.02.2015.   Приговор стечајног дужника
Привредном суду у Нишу достављен је приговор стечајног дужника M&S COMERC Ниш, на решење о извршењу Ив.бр.2426/14 од
17.12.2014. године.

19.02.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је Решење Привредног суда у Нишу којим се ставља ван снаге Решење о извршењу на основу веродостојне исправе овог суда
Ив.2426/2015 од 17.02.2014. године и списи предмета се достављају парничном одељењу на даље поступање.

19.02.2015.  Позив за рочиште Привредног суда у Нишу
Стечајном управнику је доставњен позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности у правној ствари тужиоца Челик ад у
стечају Житорађа, против туженог M&S COMERC Ниш, Посл. Бр. 4. П.121/2015.

19.02.2015.  Приговор стечајног дужника
Привредном суду у Нишу достављен је приговор стечајног дужника "Биљача" доо Ниш, на решење о извршењу 1. Ив.бр.2553/14 од
05.01.2015. године.

19.02.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је Решење Привредног суда у Нишу којим се ставља ван снаге Решење о извршењу Ив.2553/2015 од 05.01.2015. године и
списи предмета се достављају парничном одељењу на даље поступање.

19.02.2015.  Позив за рочиште Привредног суда у Нишу
Стечајном управнику је доставњен позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности у правној ствари тужиоца Челик ад у
стечају Житорађа, против туженог Биљача доо Ниш Посл. Бр. 2. П.77/2015.
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19.02.2015.  Закључак Привредног суда у Нишу
Закључком Привредног суда у Нишу налаже се НБС ОПН Крагујевац да, а на основу решења о извршењу овог суда И.бр.356/2011 од
29.06.2011. године, које је већ достављено НБС-у, спроведе извршење на рачуну дужника "ДИЛ СИСТЕМ" доо Орљане, Дољевац, у
корист извршног повериоца.

19.02.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Стечајном управнику достављено је решење Привредног суда у Нишу којим се поступак извршења по решењу овог суда Ив.бр.1554/14
од 05.01.2015. године обуставља у целини и укидају се све радње, с обзиром на чињеницу да је поверилац, у конкретној извршној
ствари , закључио споразум са дужником и предложио обуставу поступка.

19.02.2015.  Извештај о извршењу решења
Народна банка Србије доставила је извештај о извршењу решења Привредног суда у Нишу бр. Ив. 2555/14, које је извршено у целости.

19.02.2015.  Позив за главну расправу Основног суда у Лесковцу
Стечајном управнику достављен је позив Основног суда у Лесковцу за главну расправу у парници тужиоца АД Челик Житорађа у стечају
против туженог Владимира Стојановића "Пирамида" из Ладовице. 25 П.бр.903/15

19.02.2015.  Записник о рочишту за главну расправу
Након рочишта за главну расправу у правној ствари 2. П. 1368/14 тужиоца Стечајне масе АД Челик Житорађа у стечају и туженог Сарлах
доо Пирот, сачињен је записник којим се одређује извођење доказа вештачењем и саслушањем сведока.

25.02.2015.  Пресуда Привредног суда у Нишу
Преузета је Пресуда Привредног суда у Нишу којом се укида у целини Решење о извршењу Привредног суда у Нишу Ив.2354/2014 од
03.12.2014. године, а тужбени захтев тужиоца, Стечајна маса ад Челик у стечају се одбија.

03.03.2015.  Достављање података о предложеном сведоку
Стечајни управник је дана 03.03.2015. године упутио Привредном суду у Нишу адресу предложеног сведока за саслушање, ради
извођења доказа у правној ствари 2. П. бр. 1368/2014, против туженог Сарлах доо Пирот.

06.03.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Стечајном управнику достављено је Решење Привредног суда у Нишу у предмету 2. П. бр. 1368/2014, којим се одређује извођење
доказа вештачењем од стране вештака економске струке. За вештака се одређује Татјана Грашић, судски вештак из Ниша.

09.03.2015.  Позив за рочиште за главну расправу Привредног суда у Нишу
Стечајном управнику је доставњен позив за рочиште за главну расправу  у правној ствари тужиоца Челик ад у стечају Житорађа, против
туженог Лимес доо Крушевац Посл. Бр. 5. П.78/2015.

11.03.2015.  Позив за рочиште за главну расправу Привредног суда у Нишу
Стечајном управнику је доставњен позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности у правној ствари тужиоца Челик ад у
стечају Житорађа, против туженог Комуналац ЈКП Лесковац Посл. Бр. 5. П.214/2015.

12.03.2015.  Решење РГЗ Служба за катастар непокретности Нови Београд
Примљено је Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Нови Београд од дана 26.02.2015. године, којим се дозвољава упис
забележбе у листу непокретности број 343 КО Нови Београд, на непокретностима у власништву Делта инжењеринг доо Београд, по
основу обавеза АД Челик Житорађа, као дужника из уговора закљученим са Raiffeisen banka ад Београд.

17.03.2015.  Пресуда Привредног суда у Нишу
Преузета је пресуда Привредног суда у Нишу бр. 4.П.121/2015. године, којом се укида Решење Привредног суда у Нишу Ив. 2426/14 од
17.12.2014. године у целини.
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Прилози

27.04.2015.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:01.01.2015. 31.03.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

COKI-PROM, Стојан Атанасковић пр 2.900,00037 1912-87 14.01.2015.

ZTR "DANKO ®" Ilić Slobodan Pr. Žitorađa 131.976,202554/2014 05.01.2015.

Самостална грађевинска радња "МАК-ИНВЕСТ" Марко Коцић Пр.
Доња Расовача 32.647,75

2555/2014 30.01.2015.

Укупно: 167.523,95

Укупни приходи: 167.523,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2015.за период од: 31.03.2015.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.01.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

90,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

06.01.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

835,22

Провизија и
други
финансијски
расходи

12.01.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

3.012,89

Провизија и
други
финансијски
расходи

13.01.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.01.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

105,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

26.01.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.01.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.02.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

145,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

09.02.2015.
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

20,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

23.02.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

35,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

26.02.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

27.02.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.03.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

124,60

Провизија и
други
финансијски
расходи

25.03.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

35,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

27.03.2015.

Укупно: 6.162,71

Књиговодствене услуге

Радња за пружање услуга "GOODWILL"
20.000,00

38-15-02002-
00323-000147

26.03.2015.

Укупно: 20.000,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 2.800,0055-10011352 12.01.2015.

Основни суд у Пироту
230,00

12012015-ОП
образац

12.01.2015.

Агенција за привредне регистре 500,0064-10046754 30.01.2015.

Укупно: 3.530,00

Остали трошкови стечајне масе

Привредни суд у Нишу
4.022,00

12-028-02553-
2014-002

05.01.2015.

Привредни суд у Нишу
8.941,00

75-028-02554-
2014-002

05.01.2015.

Привредни суд у Нишу
2.497,00

41-028-02555-
2014-002

05.01.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 92,00RE048962728RS 12.01.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 104,00RE048962731RS 12.01.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 104,00RE048962745RS 12.01.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija"
416,00

RE048875555-
048875581RS

22.01.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija"
947,00

RE077910436-
077910515RS

26.01.2015.

ЗР "Формат гласс" 600,00012/15 16.01.2015.

Привредни суд у Нишу 13.000,002. П.1368/2014 19.02.2015.

Привредни суд у Нишу
2.990,00

15-026-01375-
2014-001

23.02.2015.

Историјски архив "Топлице" Прокупље 140.000,0005/15 20.03.2015.

Укупно: 173.713,00

203.405,71Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 203.405,71
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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
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-216364-23

01.01.2015. 5.790.312,22Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2015.за период од: 31.03.2015.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 12.288,1315.01.2015.

Укупно: 12.288,13

Потраживања (у извештајном периоду)

COKI-PROM, Стојан Атанасковић пр 2.900,0014.01.2015.

ZTR "DANKO ®" Ilić Slobodan Pr. Žitorađa 43.993,0021.01.2015.

Самостална грађевинска радња "МАК-ИНВЕСТ" Марко Коцић Пр. Доња Расовача 32.647,7530.01.2015.

Укупно: 79.540,75

91.828,88Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2015.за период од: 31.03.2015.

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника

Агенција Пауновић 2.461.118,0012.01.2015.

Укупно: 2.461.118,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција Пауновић 20.000,0023.02.2015.

Укупно: 20.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 208,0012.01.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 230,0012.01.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 548,0012.01.2015.

Укупно: 986,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0003.01.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 90,0006.01.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 835,2212.01.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 3.012,8913.01.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 500,0015.01.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 105,0026.01.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0030.01.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0002.02.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 145,0009.02.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 20,0023.02.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 35,0026.02.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0027.02.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0002.03.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 124,6025.03.2015.
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 35,0027.03.2015.

Укупно: 6.162,71

Књиговодствене услуге

Радња за пружање услуга "GOODWILL" 20.000,0027.03.2015.

Укупно: 20.000,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 2.800,0012.01.2015.

Основни суд у Пироту 230,0012.01.2015.

Агенција за привредне регистре 500,0030.01.2015.

Укупно: 3.530,00

Остали трошкови стечајне масе

Привредни суд у Лесковцу 2.730,0006.01.2015.

Привредни суд у Лесковцу 1.950,0006.01.2015.

Привредни суд у Нишу 4.022,0026.01.2015.

Привредни суд у Нишу 8.941,0026.01.2015.

Привредни суд у Нишу 2.497,0026.01.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 230,0009.02.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 795,0009.02.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 104,0009.02.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 184,0009.02.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 104,0009.03.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 564,0009.02.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 196,0009.02.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 92,0009.02.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 184,0009.02.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 104,0009.02.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 92,0009.02.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 92,0009.02.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 104,0009.02.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 104,0009.02.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 416,0009.02.2015.

JP PTT Saobraćaja "Srbija" 947,0009.02.2015.

ЗР "Формат гласс" 600,0009.02.2015.

Привредни суд у Нишу 2.990,0026.02.2015.

Привредни суд у Нишу 13.000,0027.02.2015.

Историјски архив "Топлице" Прокупље 140.000,0025.03.2015.

Укупно: 181.042,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред

Привредни суд у Нишу 109.605,8412.01.2015.

Министарство финансија и привреде - Пореска управа, Експозитура Житорађа 2.738.987,1613.01.2015.

Укупно: 2.848.592,99

5.541.431,70Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2015. 340.709,39
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