
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

3. Ст.377/2010

16.01.2015.

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА СУМРАКОВАЦ СА ПО
СУМРАКОВАЦ, БОЉЕВАЦ

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Име и презиме стечајног управника: Драгана Тодоровић

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Број лиценце: 155-0196

07293739Матични број:

1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-339457-11Текући 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:01.10.2014. 31.12.2014.

 9.

Остала имовина

52.750.576,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

56.701.555,12Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

3.785.616,44

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

165.362,68

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

1.000,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.10.2014.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:
1. Готовина и готовински еквиваленти -  3.785.616,44 динара.
3. Депозит за продају имовине и/или закуп - 1.000,00 динара.
5. Потраживања у износу од 165.362,68 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 52.750.576,00 динара

Укупно БЕЗ депозита на дан 01.10.2014.године - 56.701.555,12 динара.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

56.701.555,12

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

52.750.576,00

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

3.785.616,44

Укупно

165.362,68

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

 8.

3.785.616,44Готовина 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

165.362,68

 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

56.701.555,12

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

52.750.576,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

600,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

600,00

0,00

Лиценце и патенти

52.750.576,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

52.915.338,68

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

164.762,68

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
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Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 600,00 динара - ОШ
"Ђура Јакшић" Сумраковац.

 Коригована вредност имовине - 52.915.338,68  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.

600,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,00600,00

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 остварен је готовински прилив у износу од 600,00 динара:
2. Наплата потраживања из предхосног извештајног периода - 600,00 динара - ОШ "Ђура Јакшић" Сумраковац.
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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

17.000,00 0,002. Судски трошкови 0,00 3.000,0014.000,00

945.526,40 -298.129,193. Прелиминарна награда ст. управника 60.000,00 647.397,210,00

0,00 0,00
4.

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

19.154,00 38.565,005. Накнада трошкова стечајног управника 36.924,50 19.411,0038.308,00

0,00 179.475,986. Накнада трошкова чланова одбора повер. 179.476,00 0,00179.475,98

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 231.783,98981.680,40 276.400,50 -80.088,21 669.808,21

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

4.850,01 9.246,211. Канцеларијски материјал 7.500,00 0,0014.096,22

51.003,82 29.030,652. Електрична енергија 24.000,00 624,1879.410,29

28.908,72 11.169,053. Комуналне услуге 11.169,05 0,0040.077,77

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

392,00 1.408,005. Пошта и телефон 6.000,00 1.300,00500,00

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 1.751,168. Платни промет 5.500,00 0,001.751,16

2.852,08 3.514,249. Премија осигурања 3.514,24 0,006.366,32

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

27.292,58 78.720,0915. Бруто зараде по уговору о делу 85.836,93 23.734,1882.278,49

8.000,00 24.000,0016. Књиговодствене услуге 24.000,00 8.000,0024.000,00

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

0,00 452.843,2418. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 452.843,24 0,00452.843,24

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 4.000,0022. Трошкови оглашавања 4.000,00 0,004.000,00

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

0,00 645.960,3224. Остали трошкови стечајне масе 6.000,00 243.984,64401.975,68

0,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 30.000,00 0,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 1.107.299,17123.299,21 660.363,46 1.261.642,96 277.643,00

НАПОМЕНА: Решењем Привредног суда у Зајечару Ст. 377/2010 од 08.10.2014.године одобрени су трошкови у укупном износу од
115.382,60 динара за месец октобар 2014.године, a Решењем Привредног суда у Зајечару Ст. 377/2010 од 26.11.2014.године одобрена је
исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период до и после закључења стечајног поступка у износу од 813.245,76
динара за период новембар - децембар 2014.године, што укупно износи 928.628,36 динара. Решењем Привредног суда у Зајечару Ст.
377/2010 од 26.11.2014.године одобрена је исплата ревалоризованог удела задругара, укупном 88 задругара према евиденцији АПР-а, у
укупном износу од 551.269,84 динара са припадајућим порезима у укупном износу од 82.690,48 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка:
3. Решењем Привредног суда у Зајечару Ст. 377/2010 од 26.11.2014.године одређена је коначна награда за рад стечајном управнику,

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

као и исплата неипслаћеног износа награде у износу од 647.397,21 динара.
ВРШИ СЕ ОТПИС на име прелиминарне награде стечајном управнику у укупном износу од 298.129,19 динара као разлика између
одобрених месечних трошкова на име прелиминарне награде ст.управнику кроз месечне трошковнике и неипслаћеног износа награде
стечајном управнику, имајући у виду да је износ обрачунате награде приликом израде завршног рачуна и завршног извештаја мањи од
износа одобредног кроз месечне износе  прелиминарне награде.
5. Накнада трошкова стечајног управника - 38.565,00 динара за 4.квартал 2014.године.
6. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца - 179.475,98 динара - БРУТО накнада стварних и нужних трошкова председнику
Одбора поверилаца одобрена од стране ћланова Одбора поверилаца и стечајног судије, а по Захтеву председника Одбора поверилаца.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 231.783,98 динара:
2. Судски трошкови - 14.000,00 динара - Трошкови парничног поступка по Пресуд П.281/2011 Привредног суда у Зајечару.
5. Накнада трошкова стечајног управника - 38.308,00 динара (накнада трошкова стечајног управника за септембар и октобар
2014.године).
6. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца - 179.475,98 динара - БРУТО накнада стварних и нужних трошкова председнику
Одбора поверилаца одобрена од стране ћланова Одбора поверилаца и стечајног судије, а по Захтеву председника Одбора поверилаца.

Стварно настали трошкови стечајне масе:
1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 9.246,21 динара.
2. Утрошене електрична енергија - 29.030,65 динара - до прекорачења трошкова дошло је због накнадно достављеног рачуна (након
изрде 3.кварталног извештаја за 2014.годину) за август месец 2014.године, а који је одобрен кроз трошковник за септембар 2014.године
имајући у виду да је доспеће рачуна 20.09.2014.године.
3. Комуналне услуге - 11.169,05 динара - накнада за одводњавање, по Решењу ЈВП "Србијаводе", Београд ВПЦ "Сава-Дунав" Нови
Београд бр. 1019 за 2014.годину.
5. ПТТ трошкови  - 1.408,00 динара.
8. Платни промет - 1.751,16 динара.
9. Премија осигурања - 3.514,24 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу - 82.278,49 динара - бруто зарада за анагжована лица за 4. квартал 2014.године.
ОТПИС насталих трошкова на име бруто зараде по Уговору о делу - Катарина Стаменковић из Бора - 3.558,40 динара што представља
разлику између одобрених трошкова за бруто зараде по Уговору о делу и износа за бруто зареде по новом обрачуну пореза и
доприноса по новом измењеном Закону о порезима и доприносима који је ступио на снагу 30.05.2013.године, имајући у виду да је
ангажовано лице из наведеног периода у међувремену засновало радни однос по Уговору о раду, по ком Уговору се ангажованом лицу
уплаћују обавезни доприноси на име социјалног осигурања.
16. Књиговодствене услуге - 24.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 452.843,24 динара - порез на имовину ст.дужника.
22. Трошкови оглашавања - 4.000,00 динара - По Решењу Привредног суда у Зајечару од 08.10.2014.године, уплата на депозитни рачун
суда ради уплате "Сл.гласнику РС" на име трошкова оглашавања огласа о закључењу стечајног поступка.
24. Остали трошкови стечајне масе - 645.960,32 динара и то:
- 4.000,00 динара - Трошкови објаљивања Решења којим се закључује стечајни поступак над стечајним дужником у "Сл.гласнику РС", по
налогу стечајног судије;
- 551.269,84 динара - Исплата револаризованог износа оснивачког удела задругарима у укупном износу од у складу са Записником о
извшеном вештачењу – Ревалоризација оснивчаког улога задругара у износу од 300,00 динара урађеног од стране судског вештака из
области економско – финансијске, уже специјалности – банкарство Јовановић Новице из Зајечара ( 88 задругара - регистрованих код
Агенције за привредне регистре – 88 x 6.264,43 = 551.269,84 динара), а све према табели и Записнику који чине саставни део Завршног
Извештаја, одобренo Решењем Привредног суда у Зајечару Ст.377/2010 од 26.11.2014.године;
- 82.690,48 динара - Обрачунат порез на револаризовани део удела задругара, за укупно 88 задругара, одобрено Решењем Привредног
суда у Зајечару Ст.377/2010 од 26.11.2014.године;
- 8.000,00 динара - Накнада за архивирање документације стечајног дужника - Историјски архив "Тимочка Крајина" Зајечар.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 1.107.299,17 динара:
1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокпирања - 14.096,22 динара.
2. Утрошене електрична енергија - 79.410,29 динара.
3. Комуналне услуге - 40.077,77 динара - накнада за одводњавање, по Решењу ЈВП "Србијаводе", Београд ВПЦ "Сава-Дунав" Нови
Београд бр. 1019 за 2014.годину.
5. ПТТ трошкови  - 500,00 динара.
8. Платни промет - 1.751,16 динара.
9. Премија осигурања - 6.366,32 динара.
15. Бруто зарада за  ангажована лица  - 82.278,49 динара.
16. Књиговодствене услуге - 24.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 452.843,24 динара - порез на имовину ст.дужника.
22. Трошкови оглашавања - 4.000,00 динара - По Решењу Привредног суда у Зајечару од 08.10.2014.године, уплата на депозитни рачун
суда ради уплате "Сл.гласнику РС" на име трошкова оглашавања огласа о закључењу стечајног поступка.
24. Остали трошкови стечајне масе - 401.975,68 динара и то:
- 4.000,00 динара - Трошкови објаљивања Решења којим се закључује стечајни поступак над стечајним дужником у "Сл.гласнику РС", по
налогу стечајног судије;
- 338.279,22 динара - Исплата револаризованог износа оснивачког удела задругарима;
- 59.696,46 динара - Обрачунат порез на револаризовани део удела задругара којима је оснивачки удео исплаћен у извештајном
периоду.
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извештајног
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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

Сви трошкови настали и плаћени таксативно су наведени у спецификацији на крају кварталног извештаја.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику
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0,00
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Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)
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Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

0,02

Коментар

Након исплате поверилаца по основу Решења стечајног судије Ст.377/2010 од 19.11.2012.године, а које је постало правноснажно дана
03.12.2012.године и којим је одређена главна деоба деобне масе стечајног дужника, као и исплате поверилаца на основу
правноснажног Решења којим је одређена завршна деоба стечајне масе стечајног дужника, сви повериоци намирени су у
процентуалном износу од 100%.

Укупан износ неизмирених утврђених потраживања на крају извештајног периода износи - 0,02 динара - Како сам ЕРС програм ради
деобу и намирење поверилаца на основу утврђених потраживања на крају извештајог периода остало је као ненамирено потраживање
поверилаца у 3. исплатном реду у износу од 0,02 динара, док је СТВАРНО стање износа  неизмирених утврђених потраживања на крају
извештајног периода 0,00 динара.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2014.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

3.786.616,44 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2014.

 5.

1.339.083,15

 4.

2.448.133,29

 2. 600,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.10.2014.године - 3.786.616,44 динара.
2. Укупан прилив - 600,00 динара.
3. Укупан одлив - 1.339.083,15 динара.
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2014.године - 2.448.133,29 динара.
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0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.10.14.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.12.2014.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Катарина Стаменковић1. 71.202,54

Новица Јовановић2. 11.075,95

СР "Васов" Бор3. 24.000,00

106.278,49Укупно

У извештајном периоду ангажовано је једно лице по Уговору о делу на свим пословима које захтева редован ток вођења стечајног
поступка и то:
- Катарина Стаменковић- за месечну бруто зараду у износу од 27.292,58 динара.
За ангажовано лице извршена је исплата бруто зараде за период септембар - новембар 2014.године.

За потребе књиговодствених услуга у извештајном периоду ангажована је СР "Васов" из Бора по Уговору о пружању књиговодствених
услуга.
У извештајном периоду извршена је исплата накнаде књиговодственој агенцији за период септембар - новембар 2014.године.

Уз сагласност стечајног судије, а по захтеву стечајног управника, Уговором о делу ангажован вештак Јовановић Новица из Зајечара на
пословима прерачуна револаризованог оснивачког удела задругара.
У извештајном периоду извршена је исплата бруто зараде за ангажовано лице.

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

164.762,68

52.750.576,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

55.362.471,97

Лиценце и патенти

0,00

2.447.133,29

 8.

31.12.2014.

0,00

 6.

Укупно без депозита

1.000,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2014.године чини:
1. Готовина и готовински еквиваленти -  2.447.133,29 динара.
3. Депозит за продају имовине и/или закуп - 1.000,00 динара.
5. Потраживања у износу од 164.762,68 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 52.750.576,00 динара

Укупно БЕЗ депозита на дан 31.12.2014.године - 55.362.471,97 динара.

Дана 25.11.2014.године одржано је завршно рочиште са почетком у 11 часова у згради Привредног суда у Зајечару, у судници број 2.
Дана 26.11.2014.године донето је Решење Привредног суда у Зајечару Ст. 377/2010 од 26.11.2014.године којим се:
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1. Усваја Завршни рачун стечајног управника бр. 116 од 05.11.2014.године;
2. Одеђује коначна награда за рад стечајном управнику у укупном износу од од 2.493.513,71  динара, а неисплаћен износ награде у
износу од 647.397,21  динара исплатити стечајном управнику по правноснажности Решења о закључењу ст.поступка;
3. Одређује исплата неизмирених трошкова стечајног поступка који износе укупно 17.678,00  динaрa;
4. Одређује резервација средстава за намирење трошкова стечајног поступка за период до и после закључења стечајног поступка у
износу 813.245,76  динара;
5. Одређује исплата револаризованог удела задругара и то сваком задругару од 88 задругара по 6.264,43 динара, а све према
евиденцији АПР-а и списку задругара, као и исплата пореза на доходак грађана на износ револаризованог улога задругара надлежној
пореској управи;
6. Одређује пренос потраживања стечајног дужника Окружном задружном савезу са седиштем у Зајечару;
7. Одређује пренос имовине стечајног дужника као вишка деобне масе Окружном задружном савезу са седиштем у Зајечару: пренос
новчаних средстава, пренос покретне и непокретне имовине стечајног дужника у складу са одредбама члана 67. Закона о задругама;
8. Закључује стечајни поступак над стечајним дужником.

Решење Привредног суда у Зајечару Ст. 377/2010 од 26.11.2014.године којим се закључује стечајни поступак над стечајним дужником ,
које је достављено стечајном управнику дана 03.12.2014.године, постало је правноснажно дана 18.12.2014.године.

Решењем АПР-а БД 109777/2014 од 26.12.2014.године, по службеној дужнсти извршено је брисање стечајног дужника из Регистра
привредних субјеката, а на основу члана 7. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, покренуо поступак
брисања по службеној дужности, с обзиром да је дошао до сазнања о документима који су од значаја за правни промет, односно да је
од стране Привредног суда у Зајечар,  Регистру привредних субјеката достављено решење о закључењу поступка стечаја
Посл.Бр.3.Ст.377/2010 од 26.11.2014. године.

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

03.10.2014.  Захтев за доставу података
Агенцији за привредне регистре РС Београд достављен је Захтев за доставу података о облику уписаних удела Задругараљ, динарској
вредности уписаних удела и датуму уписаних удела, имајући у виду да су се стекли услови за исплат оснивачког удела задругарима.

14.10.2014.  Захтев за продужење Полисе осигурања имовине
Компанији Дунав осигурање достављен је Захтев за продужење Полисе осигурања имовине стечајног дужника на период од 3 месеца.

17.10.2014.  3. квартални извештај за 2014.годину
Квартални извештај за период јул - септембар 2014. године, достављен је Привредном суду у Зајечару, Агенцији за лиценцирање
стечајних управника, председнику Скупштине поверилаца и председнику Одбора поверилаца.

17.10.2014.  План трошкова за новембар 2014.године
Стечајном судији достављен план трошкова за новембар 2014.године ради давања сагласности на предложено.

20.10.2014.  Захтев за сагласност на ангажовање вештака
Стечајном судији достављен је Захтев за давање сагласности на ангажовање вештака економске струке Јовановић Новице из Зајечара,
на период ангажовања од 22.10.-30.10.2014.године, за укупну бруто накнаду у износу од 11.076,00 динара, а ради обрачуна
револаризованог износа оснивачког удела задругара.

21.10.2014.  Захтев Одбору поверилаца
Одбору поверилаца стечајног дужника достављен је Захтев за давање сагласности на исплату стварних и нужних трошкова председника
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Одбора поверилаца.

27.10.2014.  Уговор о делу - вештак
Уз сагласност стечајног судије на ангажовање вештака економске струке Јовановић Новице из Зајечара, на период ангажовања од
22.10.-30.10.2014.године, за укупну бруто накнаду у износу од 11.076,00 динара, а ради обрачуна револаризованог износа оснивачког
удела задругара, закључен је Уговор о делу са наведеним вештаком.

29.10.2014.  Допуна трошковника за 11/14
Стечајном судији достављена је допуна плана трошкова за новембар 2014.године ради давања сагласности на предложено.

31.10.2014.  Сагласност на достављени Захтев стечајног управника
СТечајном управнику достављена је сагласност председника Одбора поверилаца на Захтев стечајног управника бр. 110 од
21.10.2014.године.

04.11.2014.  Захтев за хитну доставу документације
ЕД Електротимок Зајечар достављен је Захтев за хитну доставу документације по којој ЕД Електротимок Зајечар потражује од стечајног
дужника износ од 34.269,64 динара, имајући у виду да увидом у књиговодствену документацију стечајног дужника, не постоји
евидентиран дуг према ЕД „Југоисток“ Ниш, „Електротимок“ Зајечар, да су све обавезе према  „Електротимок“ Зајечар измирене у
целости.

05.11.2014.  Обавештење ОУ Бољевац
Стечајном дужнику достављено је Обавештење ОУ Бољевац - Одсек за пореску адмнистрацију о главном дугу на име пореза на
имовину.

05.11.2014.  Завршни рачун стечајног управника
Стечајном судији достављен је Извештај о току стечајног поступка и Завршни рачун стечајног управника стечајног дужника за потребе
заказаног Завршног рочишта.

07.11.2014.  Захтев за доношење Одлуке
Стечајном судији достављен је Захтев за доношење Одлуке по Захтеву председника Одбора поверилаца.

10.11.2014.  Исправка техничке грешке
Стечајном судији, председнику Одбора поверилаца и председнику Скупштине поверилаца достављена је Исправка техничке грешке у
Завршном рачуну.

18.11.2014.  Захтев за сагласност за ангажовање лица
Стечајном судији достављен је Захтев за сагласност за ангажовање лица за потребе вођења стечајног поступка Стаменковић Катарине из
Бора, ул. Краља Петра I 6/14, ЈМБГ: 1012977756024 - ангажовање на пословима уноса података у ЕРС програм, пријема поште, обраде
пристигле документације, обраде и предаје мун образаца у Републички фонд ПИО, одлазак код надлежних служби, административним
и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Обзиром да се очекује исплата оснивачког удела задругарима,
постоји потреба за ангажовањем лица за контакт са задругарима ради прикупљања података (бројева текућих рачуна као и ЈМБГ-а и
адреса задругара ради предаје пореске пријаве у Пореску Управу). Ангажовање се врши почев од 01.12.2014. године до
31.12.2014.године на период од месец дана а најкасније до окончања стечајног поступка, за месечни нето износ накнаде од 15.000,00
динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи  23.734,18 динара (запослено лице), а ради
заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне  масе.

18.11.2014.  Трошковник за 12/14
Стечајном судији достављен план трошкова за децембар 2014.године ради давања сагласности на предложено.

25.11.2014.  Обавештење стечајном судији
Стечајном судији достављено је Обавештење о стању неизмирених обавезе, резервацији трна дан 31.10.2014.године и о очекиваним
одливима до брисања стечајног дужника из АПР-а.

25.11.2014.  Уговор о делу
Уз сагласност стечајног судије закључен је Уговор о делу са Стаменковић Катарином из Бора на свим пословима које захтева редован
ток вођења стечајног поступка, за период децембар 2014.године.

28.11.2014.  Одговор на Обавештење бр: 18157/2 од 21.11.2014.године
АД Електротимок Зајечар достављен је Одговор на Обавештење бр: 18157/2 од 21.11.2014.године да стечајни дужник не прихвата
задужење у укупном износу од 33.485,85 динара, имајући у виду да је на основу увида у приложену документацију у Обавештењу бр:
18157/2 од 21.11.2014.године, утврђено да постоји разлика у износу од 25.641,12 динара између документације која је достављена
стечајном дужнику и стања ЕД Електротимок Зајечар, које је исказано у картицама за 2010.годину, а која разлика се односи на разна
сторнирања и задужења од стране ЕД Електротимок Зајечар и која никада нису достављена стечајном дужнику на даље поступање.
Имајући у виду да се напред наведена разлика односи на период из 2010.године истa је застарела сходно одредбама члана 374. Закона
о облигационим односима и као таква не може се стављати на терет стечајног дужника као ни каматити на терет стечајног дужника.
Када је у питању достављен каматни лист, не можеме се прихватити задужење на основу обрачунате камте у износу од 8.525,09 динара,
имајући у виду да је иста обрачуната на застарели износ потраживања ЕД Електротимок Зајечар из 2010.године, као и чињенице да
стечајном дужнику нису редовно достављани ни издати рачуни ни обрачуни камате.

29.11.2014.  Изјава
ПТПД "Менекс" из Крушевца достављена је Изјава стечајног управника ради регулисања органске сертификације и иста се не може
употребити у друге сврхе.
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03.12.2014.  Решење стечајног судије Ст. 377/2010 од 26.11.2014.године
Дана 03.12.2014.године достављено је Решење стечајном управнику којим се усваја Завршни рачун стечајног управника, одређује
коначна награда за рад стечајном управнику, одобрава исплата неизмирених насталих трошкова ст.поступка, одобрава резрвација
средстава за намирење тршкова стечајног поступка, одобрава исплата ревалоризованог дела оснивчаког удела задругарима, одређује
пренос потраживања ст.дужника Окружном задружном савезу, одређује пренос имовине ст.дужника као вишка деобне масе Окружном
задружном савезу и којим се закњучује поступак стечаја над стечајним дужником.

18.12.2014.  Правноснажност Решење о закључењу ст.поступка
Решење Привредног суда у Зајечару Ст. 377/2010 од 26.11.2014.године којим се закључује стечајни поступак над стечајним дужником ,
које је достављено стечајном управнику дана 03.12.2014.године, постало је правноснажно дана 18.12.2014.године.

26.12.2014.  Решење АПР-а БД 109777/2014 од 26.12.2014.године
Решењем АПР-а БД 109777/2014 од 26.12.2014.године, по службеној дужнсти извршено је брисање стечајног дужника из Регистра
привредних субјеката, а на основу члана 7. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, покренуо поступак
брисања по службеној дужности, с обзиром да је дошао до сазнања о документима који су од значаја за правни промет, односно да је
од стране Привредног суда у Зајечар,  Регистру привредних субјеката достављено решење о закључењу поступка стечаја
Посл.Бр.3.Ст.377/2010 од 26.11.2014. године.

30.12.2014.  Послата електронска пошта Агенцији за привредне регистре Београд
Дана 30.12.2014.године стечајни управник доставила је АПР-у mail у вези извршеног брисања стечајног дужника из Регистра привредних
субјеката у ком mail-u је наведено следеће:
"Poštovani,
Rešenje Privrednog suda u Zaječaru St. 377/10 od 26.11.2014. godine, koje je postalo pravnosnažno dana 18.12.2014. godine je od strane
privrednog suda u Zaječaru dostavljeno APR-u, koji je izvršio brisanje stečajnog dužnika po službenoj dužnosti.
Kako sm0 dobili odgovor iz APR-a da se to radi po službenoj dužnosti počev od stupanja na snagu novog Zakona o stečaju (izmene i dopune),
molimo Vas da nam odgovorite da li se to primenjuje i na stečajne postupke koji se vode po starom Zakonu o stečaju, s obzirom da u prelaznim i
završnim odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju jasno stoji:
Član 68[s1]
"Stečajni postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani okončaće se po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na
snagu ovog zakona".
Kako na tekućem računu stečajnog dužnika ZZ "Sumrakovac" u stečaju postoje neraspoređena sredstva, a stečajni dužnik je izbrisan iz APR-a, bez
podnetog zahteva za brisanje, molim Vas da mi odgovorite da li postoji mogućnost da se stečajni dužnik ne briše dok se ne ugasi tekući račun i
izvrše sve isplate, s obzirom da je reč o "starom" Zakonu o stečaju ?
Da li postoji mogućnost da se stavi van snage doneto Rešenje o brisanju i da li je potrebno da stečajni sudija napiše nešto ili imate neko drugo
rešenje za ovaj problem.
Neznajući da će APR da primeni novi Zakon o stečaju na predmete koji se vode po starom Zakonu, a zbog nemogućnosti da se u kratkom roku
izvrše sva plaćanja sa računa po Rešenju o zaključenju postupka stečaja došli smo u situaciju da banka traži gašenje računa na kome postoje
srestva koja je potrebno rasporediti, pa Vas molimo za pomoć.
S poštovanjem,
Stečajni upravnik
Dragana Todorović iz Bora."
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Прилози

16.01.2015.Датум:

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА СУМРАКОВАЦ СА ПО
СУМРАКОВАЦ, БОЉЕВАЦ

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 3. Ст.377/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.10.2014. 31.12.2014.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2014.за период од: 31.12.2014.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за стечај и услуге "ТД", Бор
1.870,81

Ст.377/2010-
разлика до
коначне награде

01.10.2014.

Укупно: 1.870,81

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за стечај и услуге "ТД", Бор 19.154,00октобар/14 01.10.2014.

Агенција за стечај и услуге "ТД", Бор 9.705,50новембар/14 01.11.2014.

Агенција за стечај и услуге "ТД", Бор 9.705,50децембар/14 01.12.2014.

Укупно: 38.565,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.

Стојан Поповић

179.475,98

Накнада
Председнику
Одбора
поверилаца

01.12.2014.

Укупно: 179.475,98

219.911,79Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

SZTR "GM Copy Com", Bor 2.000,000857/14 01.10.2014.

SZTR "GM Copy Com", Bor 300,001108/14 01.10.2014.

SZTR "GM Copy Com", Bor 700,001240/14 01.12.2014.

SZTR "GM Copy Com", Bor 1.000,001017/14 01.12.2014.

SZTR "GM Copy Com", Bor 4.946,211009/14 01.11.2014.

SZTR "GM Copy Com", Bor 300,000769/14 01.11.2014.

Укупно: 9.246,21

Електрична енергија

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 7.387,44збирни за 08/14 27.10.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 7.457,95збирни за 09/14 27.10.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 6.813,24збирни за 11/14 15.12.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 7.372,02збирни за 10/14 10.11.2014.
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Електрична енергија

Укупно: 29.030,65

Комуналне услуге

ЈВП "Србијаводе", Београд ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд 3.723,001016-10/14 15.10.2014.

ЈВП "Србијаводе", Београд ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд 3.723,001016-11/14 15.11.2014.

ЈВП "Србијаводе", Београд ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд 3.723,051016-12/14 15.12.2014.

Укупно: 11.169,05

Пошта и телефон

ПТТ трошкови 108,00ПТТ 10/14 01.10.2014.

ПТТ трошкови 378,00ПТТ 10/14-2 18.10.2014.

ПТТ трошкови 629,00ПТТ 11/14 01.11.2014.

ПТТ трошкови 293,00ПТТ 12/14 01.12.2014.

Укупно: 1.408,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

135,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.10.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

65,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.10.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

826,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.10.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

75,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.11.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

355,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

29.11.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

295,16

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.12.2014.

Укупно: 1.751,16

Премија осигурања

Комапнија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Зајечар
713,02

001-1139-
008661693-
000/1.део

15.10.2014.

Комапнија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Зајечар
1.685,59

001-1139-
008661693-000/1-
2

15.11.2014.

Комапнија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Зајечар
1.115,63

001-1139-
008661693-000/3

15.12.2014.

Укупно: 3.514,24

Бруто зараде по уговору о делу

Стаменковић Катарина 23.734,1894-10/14 01.10.2014.

Стаменковић Катарина 23.734,1894-11/14 01.11.2014.

Стаменковић Катарина 23.734,1894-12/14 01.12.2014.

Јовановић Новица 11.075,95111 01.11.2014.

Укупно: 82.278,49

Књиговодствене услуге

СР "Васов", Бор
8.000,00

10/14-
књиг.услуге

01.10.2014.

СР "Васов", Бор
8.000,00

11/14-
књиг.услуге

01.11.2014.

СР "Васов", Бор
8.000,00

12/14-
књиг.услуге

01.12.2014.
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Књиговодствене услуге

Укупно: 24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Општина Бољевац - Општинска управа Бољевац
452.843,24

Порез на
имовину

01.12.2014.

Укупно: 452.843,24

Трошкови оглашавања

Привредни суд у Зајечару
4.000,00

оглас о
закљ.ст.пос.

08.10.2014.

Укупно: 4.000,00

Остали трошкови стечајне масе

Привредни суд у Зајечару
4.000,00

Ст.377/2010-
обј.Решења о
закључењу

28.11.2014.

Историјски архив "Тимочка Крајина" Зајечар 8.000,0060/14 29.12.2014.

Задругари - укупно 88, а по списку АПР-а
551.269,84

Револаризован
удео здаругара

01.11.2014.

Министарство финансија Пореска управа Бољевац
82.690,48

Порез -
задругари

01.11.2014.

Укупно: 645.960,32

1.265.201,36Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.485.113,15

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7091210000975-46
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-339457-11

01.10.2014. 3.786.616,44Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2014.за период од: 31.12.2014.

Наплата потраживања

ОШ "Ђура Јакшић", Сумраковац 400,0003.11.2014.

ОШ "Ђура Јакшић", Сумраковац 200,0003.11.2014.

Укупно: 600,00

600,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2014.за период од: 31.12.2014.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Ковачевић Милица 14.000,0007.11.2014.

Укупно: 14.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за стечај и услуге "ТД", Бор 19.154,0001.10.2014.

Агенција за стечај и услуге "ТД", Бор 19.154,0031.10.2014.

Укупно: 38.308,00

13ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА СУМРАКОВАЦ СА ПО СУМРАКОВАЦ, БОЉЕВАЦ - Извештај за  октобар - децембар 2014.



Накнада трошкова чланова одбора повер.

Стојан Поповић 179.475,9801.12.2014.

Укупно: 179.475,98

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

SZTR "GM Copy Com", Bor 300,0023.10.2014.

SZTR "GM Copy Com", Bor 2.500,0023.10.2014.

SZTR "GM Copy Com", Bor 2.000,0023.10.2014.

SZTR "GM Copy Com", Bor 1.050,0123.10.2014.

SZTR "GM Copy Com", Bor 1.000,0023.10.2014.

SZTR "GM Copy Com", Bor 300,0001.12.2014.

SZTR "GM Copy Com", Bor 4.946,2130.12.2014.

SZTR "GM Copy Com", Bor 1.000,0030.12.2014.

SZTR "GM Copy Com", Bor 700,0030.12.2014.

SZTR "GM Copy Com", Bor 300,0030.12.2014.

Укупно: 14.096,22

Електрична енергија

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 7.303,0223.10.2014.

Електротимок, Зајечар 1.191,3023.10.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 7.028,8023.10.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 6.920,3323.10.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 7.004,8623.10.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 7.079,6223.10.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 7.186,5323.10.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 7.289,3623.10.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 7.387,4430.10.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 7.457,9530.10.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 1.032,3130.12.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 1.032,3130.12.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 1.032,3130.12.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 1.032,3130.12.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 1.032,3130.12.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 145,5530.12.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 1.032,3130.12.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 441,1330.12.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 1.032,3130.12.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 1.032,3130.12.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 1.032,3130.12.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 1.032,3130.12.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 1.032,3130.12.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 145,5530.12.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 1.032,3130.12.2014.

ЕПС Снадбевање д.о.о. Београд 441,1330.12.2014.

Укупно: 79.410,29

Комуналне услуге

ЈВП "Србијаводе", Београд ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд 4.598,2823.10.2014.

ЈВП "Србијаводе", Београд ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд 4.598,2823.10.2014.

ЈВП "Србијаводе", Београд ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд 4.598,2823.10.2014.

ЈВП "Србијаводе", Београд ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд 4.598,2823.10.2014.

ЈВП "Србијаводе", Београд ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд 4.598,2823.10.2014.

ЈВП "Србијаводе", Београд ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд 4.598,2823.10.2014.

ЈВП "Србијаводе", Београд ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд 1.319,0423.10.2014.

ЈВП "Србијаводе", Београд ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд 3.723,0023.10.2014.

ЈВП "Србијаводе", Београд ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд 3.723,0030.12.2014.

ЈВП "Србијаводе", Београд ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд 3.723,0530.12.2014.

Укупно: 40.077,77
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Пошта и телефон

ПТТ трошкови 242,0017.10.2014.

ПТТ трошкови 150,0017.10.2014.

ПТТ трошкови 108,0017.10.2014.

Укупно: 500,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 135,0010.10.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 65,0020.10.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 826,0031.10.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 75,0010.11.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 355,0029.11.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 295,1610.12.2014.

Укупно: 1.751,16

Премија осигурања

Комапнија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Зајечар 713,0230.10.2014.

Комапнија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Зајечар 713,0230.10.2014.

Комапнија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Зајечар 713,0230.10.2014.

Комапнија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Зајечар 713,0230.10.2014.

Комапнија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Зајечар 713,0230.10.2014.

Комапнија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Зајечар 1.685,5930.12.2014.

Комапнија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Зајечар 545,6730.12.2014.

Комапнија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд, ГФО Зајечар 569,9630.12.2014.

Укупно: 6.366,32

Бруто зараде по уговору о делу

Стаменковић Катарина 23.734,1801.10.2014.

Стаменковић Катарина 23.734,1830.10.2014.

Јовановић Новица 11.075,9504.11.2014.

Стаменковић Катарина 23.734,1801.12.2014.

Укупно: 82.278,49

Књиговодствене услуге

СР "Васов", Бор 8.000,0001.10.2014.

СР "Васов", Бор 8.000,0030.10.2014.

СР "Васов", Бор 8.000,0001.12.2014.

Укупно: 24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Општина Бољевац - Општинска управа Бољевац 452.843,2430.12.2014.

Укупно: 452.843,24

Трошкови оглашавања

Привредни суд у Зајечару 4.000,0015.10.2014.

Укупно: 4.000,00

Остали трошкови стечајне масе

Привредни суд у Зајечару 4.000,0002.12.2014.

Министарство финансија Пореска управа Бољевац 57.485,4824.12.2014.

Задругари - укупно 88, а по списку АПР-а 206.726,1924.12.2014.

Министарство финансија Пореска управа Бољевац 2.210,9825.12.2014.

Задругари - укупно 88, а по списку АПР-а 125.288,6025.12.2014.

Задругари - укупно 88, а по списку АПР-а 6.264,4326.12.2014.

Укупно: 401.975,68

1.339.083,15Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2014. 2.448.133,29
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