
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

Бр.1.Ст.19/2013

24.10.2013.

ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: ЉИЉАНА ПЕЈИЋ

Број лиценце:

07184972Матични број:

1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,Текући рачуни стечајног дужника:

2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

4) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

5) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1202852-53

6) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010747-12

7) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010842-18

8) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000295070-32

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:18.09.2013. 30.09.2013.

 9.

Остала имовина

49.406.020,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

350.132.933,74Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

291.336.848,93

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.158.284,81

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.

18.09.2013.

 10.

0,00

8.231.780,00

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

1а

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - 291.336.848,93 динара (износ средстава стечајног дужника на текућим рачунима евидентиран је
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на основу Записника о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника у стечајном поступку
над стечајним дужником Индустрија текстила „NITEX“ ДОО Ниш број 1 од 24.09.2013.године и износ динарских новчаних средстава на
рачуну Агенције за приватизацију-подрачун за посебне намене Индустрија текстила НИТЕКС ДОО, Ниш, број 840-2674721-96 износи
277.747.272,65 динара, као и износ средстава на девизном рачуну Агенције за приватизацију расположива ДЕВИЗНА средства износе
104.975,00 ЕУР).
5. Потраживања - 1.158.284,81 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја, предвиђен проценат наплате у
процентуалном износу од 1%).
6. Залихе - 8.231.780,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 49.406.020,00 динара (по основу података из Економско-финансијског
извештаја).

Укупно без депозита  на дан 18.09.2013.године - 350.132.933,74 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

Решењем Привредног суда у Нишу Посл.Бр.1. Ст. 19/2013 од 17.09.2013.године отворен је поступак стечаја над стечајним дужником
ДОО "Нитекс" Ниш. Истим решењем за стечајног управника именована је Агенција за приватизацију РС – Центар за стечај, Београд.
По основу Пуномоћја бр: 10-10-2103/13-60/02 од 20.09.2013.године за повереника стечајног управника именована је Агенција за стечај
и услуге „ТД“ Бор, Драгана Тодоровић Предузетник, лиценцирани стечајни управник из Бора.

Процена ликвидационе вредности покретне и непокретне имовине стечајног дужника урађена је за потребе израде ЕФИ-а који ће се
презентовати на првом поверилачком рочишту. За потребе продаје, имовине у стечајном поступку могуће је извршити додатне
корекције, о чему ће повериоци и суд бити благовремено обавештени.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

350.132.933,74

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

8.231.780,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

49.406.020,00

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

291.336.848,93

Укупно

1.158.284,81

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

Процена ликвидационе вредности покретне и непокретне имовине стечајног дужника урађена је за потребе израде ЕФИ-а који ће се
презентовати на првом поверилачком рочишту. За потребе продаје, имовине у стечајном поступку могуће је извршити додатне
корекције, о чему ће повериоци и суд бити благовремено обавештени.

 8.

291.335.346,44Готовина 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

1.158.284,81

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

8.231.780,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

350.131.431,25

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

49.406.020,00

1в

0,00

1.502,49

 4.

 2.

0,00

1.502,49

Укупно
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Коментар

У извештајном периоду приказано је умањење у износу од 1.502,49 динара на основу негативне курсне разлике која се јавља обзиром
да је стечајни дужник на дан отварања стечајног поступка имао отворен девизни текући рачун код Agroindustrijska komercijalna banka
"AIK banka" A.D.- Niš , као и  средства на девизном рачуну Агенције за приватизацију.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 8.231.780,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

49.406.020,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

58.796.084,81

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

1.158.284,81

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

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због 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

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.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,000,00

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

У извештајном периоду није остварен готовински прилив, обзиром да су у току почетне активности које захтева редован ток вођења
стечајног поступка, затварање старих текућих рачуна, отварање новог текућег рачуна, добијање потребних сагласности, слање
обавештења о отварању стечајног поступка познатим повериоцима и дужницима стечајног дужника, а све у складу са одредбама
Закона о стечају.
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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

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 0,008. Платни промет 0,00 0,000,00

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

0,00 0,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 0,000,00

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 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 0,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 0,000,00 0,00 0,00 0,00

У извештајном периоду нису евидентиране настале обавезе стечајног поступка, као ни обавезе стечајне масе, обзиром да су у току
почетне активности које захтева редован ток вођења стечајног поступка, ангажовање лица, попис имовине, промена података код
надлежних служби, отварање новог текућег рачуна, добијање потребних сагласности, слање обавештења о отварању стечајног поступка
познатим повериоцима и дужницима стечајног дужника, а све у складу са одредбама Закона о стечају.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе обухваћени су планом трошкова за октобар месец 2013.године, а који
план трошкова је урађен за период од 24.09.2013.године до 31.10.2013.године.

Након добијања потребних сагласности, настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе биће приказани у наредном

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

кварталном извештајну, односно у октобру 2013.године.

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

0,00

7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 5.

0,00

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

0,00 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

0,00

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

0,00

Коментар

Испитно рочиште заказано је за 11.03.2014.године у згради Привредног суда у Нишу, са почетком у 11 часова у судници број 2.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2013.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

291.336.848,93 1.

1.502,49

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

18.09.2013.

 5.

0,00

 4.

291.335.346,44

 2. 0,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 18.09.2013.године - 291.336.848,93 динара.
2. Укупан прилив - 0,00 динара.
5. Негативне курсне разлике  - 1.502,49 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2013.године - 291.335.346,44 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0018.09.13.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2013.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било средства у благајни.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Укупно

У извештајном периоду Привредном суду у Нишу достављени су захтеви за ангажовање лица потребних на пословима које захтева
редован ток вођења стечајног поступка:
1. Ивашковић Дејан  из Бора, дипл.инж. машинства - на пословима око пописа имовине стечајног дужника на локацији у Медвеђи,
Параћину и Нишу, за период од 27.09.2013.године до 08.10.2013.године,
2. Радосављевић Дејан  из Бора, дипл.инж.машинства, стални судски вештак из области машинства, сертификован асистент у ЕРС-у - на
пословима око пописа имовине стечајног дужника на локацији у Медвеђи, Параћину и Нишу, за период од 27.09.2013.године до
08.10.2013.године,
3. Стојковић Ивица  из Бора, дипл.инж.грађевинарства, стални судски вештак из области грађевинарства - на пословима око пописа
имовине стечајног дужника на локацији у Медвеђи, Параћину и Нишу, за период од 27.09.2013.године до 08.10.2013.године,
4. Миленковић Зорана  из Бора, сертификован асистен у ЕРС-у - ангажовање на пословима заменика члана Пописне комисије, унос и
обрада  података у ЕРС-у, око евидентирања – уноса пријава потраживања, као и за  остале  административне  послове које
подразумева редован ток стечајног поступка, за период од 01.10.2013.године до окончања стечајног поступка,
5. Дељанин Јелене из Ниша - ангажовање на пословима пријема поште у седишту стечајног дужника, комуникације са надлежним
службама у седишту стечајног дужника, обраде потраживања, као и свим административним и осталим пословима које подразумева
редован ток вођења стечајног поступка, за период од шест месеци, односно од 01.10.2013.године до 31.03.2014.године,
6. Самостална радња за пружање књиговодствених услуга „ВАСОВ“ из Бора -ангажовање на пословима пружања књиговодствених
услуга, за период од 01.10.2013.године до окончања стечајног поступка,
7. Привредног друштва „SECURITAS“ д.о.о. Београд, на пословима физичког обезбеђењае имовине стечајног дужника, на локацији у
Медвеђи, на период од 01.10.2013. године до окончања стечајног поступка.

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

1.158.284,81

49.406.020,00

8.231.780,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

350.131.431,25

Лиценце и патенти

0,00

291.335.346,44

 8.

30.09.2013.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - 291.335.346,44 динара  (износ средстава стечајног дужника на текућим рачунима евидентиран је
на основу Записника о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника у стечајном поступку
над стечајним дужником Индустрија текстила „NITEX“ ДОО Ниш број 1 од 24.09.2013.године и износ динарских новчаних средстава на
рачуну Агенције за приватизацију-подрачун за посебне намене Индустрија текстила НИТЕКС ДОО, Ниш, број 840-2674721-96 износи
277.747.272,65 динара, као и износ средстава на девизном рачуну Агенције за приватизацију расположива ДЕВИЗНА средства износе
104.975,00 ЕУР).
5. Потраживања - 1.158.284,81 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја, предвиђен проценат наплате у
процентуалном износу од 1%).
6. Залихе - 8.231.780,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 49.406.020,00 динара (по основу података из Економско-финансијског
извештаја).

Укупно без депозита  на дан 30.09.2013.године - 350.131.431,25 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

Решењем Привредног суда у Нишу Посл.Бр.1. Ст. 19/2013 од 17.09.2013.године отворен је поступак стечаја над стечајним дужником
ДОО "Нитекс" Ниш. Истим решењем за стечајног управника именована је Агенција за приватизацију РС – Центар за стечај, Београд.
По основу Пуномоћја бр: 10-10-2103/13-60/02 од 20.09.2013.године за повереника стечајног управника именована је Агенција за стечај
и услуге „ТД“ Бор, Драгана Тодоровић Предузетник, лиценцирани стечајни управник из Бора.

Процена ликвидационе вредности покретне и непокретне имовине стечајног дужника урађена је за потребе израде ЕФИ-а који ће се
презентовати на првом поверилачком рочишту. За потребе продаје, имовине у стечајном поступку могуће је извршити додатне
корекције, о чему ће повериоци и суд бити благовремено обавештени.

6ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ - Извештај за  септембар 2013.



У току су почетне активности које захтева редован ток вођења стечајног поступка, затварање старих текућих рачуна, отварање новог
текућег рачуна, добијање потребних сагласности, слање обавештења о отварању стечајног поступка познатим повериоцима и
дужницима стечајног дужника, а све у складу са одредбама Закона о стечају.

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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Прилози

24.10.2013.Датум:

ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШНазив стечајног дужника:

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:18.09.2013. 30.09.2013.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:18.09.2013.за период од: 30.09.2013.

Укупно: 0,00

Укупни трошкови: 0,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-2825-
90
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-8308-
34
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7194-28
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-142516-7
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-264694-36
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000186-50
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366780101002-15
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366780102002-22
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-4261-12
Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1202852-53
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000058-69
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001490-41
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800002934-74
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010747-12
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010842-18
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-
161200001487-97
Рачун Агенције за приватизацију, подрачун за посебне намене
"НИТЕКС", Рачун Агенције за приватизацију, подрачун за посебне
намене 840-2674721-96
Девизни рачун Агенције за приватизацију , Девизни рачун Агенције
за приватизацију

18.09.2013. 291.336.848,93Стање на рачунима на дан
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Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:18.09.2013.за период од: 30.09.2013.

Укупно: 0,00

0,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2013. 291.335.346,44
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