
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст. 45/2015

22.10.2016.

Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
MBS TEHNO ДОО, Ћуприја - у стечају

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Име и презиме стечајног управника: Ненад Јеремић

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Број лиценце: 155-0211

06438032Матични број:

1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-Текући 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:01.07.2016. 30.09.2016.

 9.

Остала имовина

63.500.000,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

63.899.216,10Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

279.216,10

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

120.000,00

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.

01.07.2016.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:
1. Готовина у износу од 279.216,10 динара.
5. Потраживања у износу од 120.000,00 динара.
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 63.500.000,00 динара

1Привредно друштво за производњу, трговину и услуге MBS TEHNO ДОО, Ћуприја - у стечају - Извештај за  јул - септембар 2016.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

63.899.216,10

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

63.500.000,00

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

279.216,10

Укупно

120.000,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло  до повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине.

 8.

279.216,10Готовина 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

120.000,00

 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

63.899.216,10

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

63.500.000,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса 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

63.500.000,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

63.620.000,00

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

120.000,00

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 није било 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

180.000,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

180.000,00180.000,00

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

180.000,00

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 току извештајног периода није било прилива на рачун стечајног дужника.
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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

219.653,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 219.653,000,00

0,00 104.400,002. Судски трошкови 0,00 0,00104.400,00

50.000,00 150.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 50.000,00 150.000,0050.000,00

0,00 0,00
4.

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

36.255,09 66.388,785. Накнада трошкова стечајног управника 30.209,36 36.339,5866.304,29

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 220.704,29305.908,09 80.209,36 320.788,78 405.992,58

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

0,00 744,098. Платни промет 1.000,00 0,00744,09

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

0,00 230.000,0012. Вештачења и процене 0,00 230.000,000,00

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 60.000,0015. Бруто зараде по уговору о делу 20.000,00 40.000,0040.000,00

120.000,00 60.000,0016. Књиговодствене услуге 20.000,00 180.000,000,00

50.000,00 110.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 50.000,00 160.000,000,00

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

3.000,00 0,0019. Административне таксе 0,00 3.000,000,00

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 40.744,09193.000,00 91.000,00 460.744,09 613.000,00

Стечајни судија је решењем Бр.1.Ст.45/2015 од 12.08.2016. одобрио исплату насталих трошкова за јул месец у износу од 171.209,36
динара.

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе  781.532,87 динара и то:
Трошкови стечајног поступка:
1-Судски трошкови: НАПОМЕНА- односе се на предмет број 4.IV 5134/14 од 13.06.2014. године( из периода пре отварања стечајног
поступка) грешком скинуто са рачуна стечајног дужника. Стечајни управник је обавестио Привредни суд Београд  о грешци  затим је
стечајни судија донела решење бр.4.IV 5134/14 од 3.10.2016. године, којим се обуставља извршење одређено решењем о извршењу и
обавестила стечајног управника да ће наложити  НБС служби Принудне наплате  повраћај средстава на рачун стечајног дужника.

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

3-Прелиминарна награда стечајном управнику.
5-Накнада трошкова стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:
8- Трошкови платног промета по Уговору о отварању и вођењу рачуна.
12- Ангажовање Агенције за консултантске услуге "Мартиновић", власника Мартиновић Милована из Љига, за процену ликвидационе
вредности имовине и процену вредности стечајног дужника, за потребе продаје, у бруто износу од 230.000,00 динара.
15- Ангажовање по Уговору о делу :
 Агенције за консалтинг власника Биљане Ловић Обрадовић, из Крагујевца, ул. Кајмакчаланска бр.30, по Уговору о пружању услуга,
одржавање базе података ерс и друге услуге у бруто износу од 20.000,00 динара.
16- Ангажовање по Уговору у пружању књиговодствених књиговодствене агенције "Видеоком" из Деспотовца.Наведена агенција је
ангажована на пословима израде финансијских извештаја прописаних законом и вођење пословних књига стечајног дужника у поступку
стечаја. Такође обавља контакте са пословним банкама, Управом јавних прихода и осталиминституцијама у зависности од настанка
пословних догађаја, уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара.
17- Ангажовање адвоката Јеремић Живана из Крагујевца, уз месечну бруто накнаду од 50.000,00 динара.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

0,00

0,00

2.

0,00

0,00

0,00

4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

0,00

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

230.808.279,57

9.

0,00

0,00

74.049.269,39

0,00

0,00

0,00

1.435.466,12

5.

1.435.466,12

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

624,003.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

624,00

0,00

0,00

Укупно без депозита

48.217,06

0,00

48.217,06

74.049.269,39

Врста одлива

Разлучни повериоци

230.808.279,57

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

155.274.703,000,00155.274.703,00Заложни повериоци7. 0,00

Коментар

Утврђена потраживања повериоца у претходним извештајним периодима.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2016.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

279.216,10 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2016.

 5.

261.448,38

 4.

17.767,72

 2. 0,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на текућем рачуну број 200-2274150102899-30 код Banka
Poštanska štedionica A.D. Beograd
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0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.16.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2016.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Агенција за консалтинг  Б. Ловић Обрадовић,1. 40.000,00

Књиговодствена агенција "Видеоком".2. 0,00

Адвокат Јеремић Живана3. 0,00

Агенција за консултантске услуге "Мартиновић"4. 0,00

40.000,00Укупно

1.Ангажовање Агенције за консалтинг власника Биљане Ловић Обрадовић, из Крагујевца, ул. Кајмакчаланска бр.30, по Уговору о
пружању услуга, одржавање базе података ерс и друге услуге у бруто износу од 20.000,00 динара.
2.Ангажовање по Уговору у пружању књиговодствених књиговодствене агенције "Видеоком" из Деспотовца.
3.Ангажовање адвоката Јеремић Живана из Крагујевца, уз месечну бруто накнаду од 50.000,00 динара.
4. Ангажовање Агенције за консултантске услуге "Мартиновић", власника Мартиновић Милована из Љига, за процену ликвидационе
вредности имовине и процену вредности стечајног дужника, за потребе продаје, у бруто износу од 230.000,00 динара.

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

300.000,00

63.500.000,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

63.817.767,72

Лиценце и патенти

0,00

17.767,72

 8.

30.09.2016.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:
1. Готовина у износу од  17.767,72 динара.
5. Потраживања у износу од  300.000,00 динара.
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 63.500.000,00 динара.
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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

06.07.2016.  консултације са проценитељем
процена грађевинских објеката

07.07.2016.  консултација и достављање материјала проценитељу
Процена имовине стечајног дужника као правног лица али не по ликвидационој методи већ по методи дисконтоваих новчаних токова.

08.07.2016.  процена
Анализа уписаних хипотека и потраживања поверилаца. Проценитељ имао у виду све околности.

11.07.2016.  обилазак имовине у Петровцу
Обилазак имовине.

12.07.2016.  увећање стечајне масе
Криви Вир 62 ара земљишта уписана на стечајног дужника. Својина приватна
Доказ лист непокретности 2004 КРИВИ ВИР

13.09.2016.  обилазак имовине
Општина Бољевац. Обилазак имовине.

14.07.2016.  контакт са повериоцима
Контакт са стечајним повериоцима. Достављање информације да је процена вредности имовине у току.

15.07.2016.  анимирање тржишта
Активности у вези будуће продаје. Београд. Састанак са привредницима.

18.07.2016.  Процена вредности имовине стечајног дужника као правног лица је достављена стечајном управнику
Достављена процена. Анализа процене са проценитељским тимом. Грађевински објекти делом нису у добром стању. Процена према
днт-у је већа од процене ликвидационих вредности објеката. Целина је у погледу технологије неодвојива по објектима и као целина
вреди више. Стечајни повериоци имају незнатан проценат намирења према овој процени. На крају, тржиште одређује цену. Мишљење
стечајног управника је да се ради о добро обављном послу. Реакција тржишта на продају која следи је најмеродавнија оцена процене.
Највероватније је да ће се приступити продаји јавним надметањем.

19.07.2016.  контакт са агенцијама за продају некретнина
Контактиране агенције за продају некретнина у Петровцу, Свилајнцу, Пожаревцу.

02.08.2016.  консултације са адвокатом
Консулатације са адвокатом у вези потраживања поверилаца

03.08.2016.  консултације са адвокатом
Побијање правних радњи стечајног дужника

04.08.2016.  консулатације са судом
Третман одређених утицаја на поступак стечаја. Консултације у вези пријављеног потраживања са накнадним променама након истека
преклузивног рока где поверилац накнадно мења свој став и тражи да му се потраживање призна као разлучно. Консултације са
адвокатом. Адвокату дате смернице у погледу увећања стечајне масе.
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05.08.2016.  консултације са адвокатом
Поверилац има потраживање по више основа. Пријављено потраживање је по износу највеће. Анализа у вези закључених уговора и
ситуације да је поверилац знао или је могао претпоставити да ће након трећег закљученог уговора дужник бити апсолутно несолвентан.
Банке су обезебедиле своја потраживања до износа за које су претпоставиле вештачењем вредности да могу дати кредит. Анализа се
односи на третман другог и трећег кредита. Адвокату дат налог да из судске праксе и осталих извора анализу достави стечајном
управнику.

08.08.2016.  анализа негативног маркетинга
Стечајни управник Млава Пластика је Агенцији и суду доставила информације у вези личних сазнања и опажања и сопствене анализе.
Своја мишљења износи у јавности у Петровцу, и раније у фабрици  која је својина стечајног дужника и у којем се налази закупац као,
затим и у контатку са судовима. Мишљење се односи на изведен закључак о личностима и особинама људи чиме се ради на
негативном маркетингу у везе будуће продаје. Изношење таквих мишљења није професија стечајних управника. Мишљења о генези и
ситуацијама које су претходиле годинама пре отварања стечаја изводе се на основу невалидних информација. Стечајни управници не
могу и не смеју друга лица, посебно  бившег законског заступника стечајног дужника, закупце и колеге, називати неадекватним
именима и доводити их у ситуацију да размишљају да ли да упуте тужбе не само због тога што изношењем тих мишљења могуће иста
третирати као увреду већ и због ометања стечајног управника у редовним активностима.

12.08.2016.  обилазак имовине
Обилазак имовине у Петровцу. Сараднику дат налог.

16.08.2016.  активности у вези продаје
Мотивација тржишта, скретање пажње јавности на будућу продају. Контактирају се банке и обављају контакти са инвеститорима.

18.08.2016.  припрема за продају покретне имовине
Имовина која представља опрему биће изложена продаји. Опрема је застарела и уз консултацију са одбором поверилаца биће одабран
метод и начин продаје уколико буде потребе. Вредност покретне имовине није од круцијалног значаја за намирење поверилаца али је
свакако целисходно извршити продају према налазу у извештају о процени целисходности продаје стечајног дужника као правног лица
у односу на продају по функционалним целинама.

30.08.2016.  продаја
мотивација и састанак са инвеститорима

07.09.2016.  израда продајне документације
У вези продаје покретне имовине ради се продајна документација

08.09.2016.  правно лице
израда продајне документације

09.09.2016.  израда огласа
Продаји правног лица претходиће продаја покретних ствари.
Оглас о продаји покретних ствари биће објављен у октобру. Оглас о продаји правног лица биће објављен крајем октобра или у
новембру.

12.09.2016.  одбор поверилаца
Контакт са председником одбора.
Планира се седница одбора поверилаца на који ће стечајни управник изнети извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

19.09.2016.  активности у вези продаје
Састанак са истакнутим привредницима. Извршена анализа исплативости улагања капитала у производњу и извршена анализа саме
локације. Дефинитиван одговор се очекује у октобру или новембру. Разлог је тај што средства јесу уложена и ретко се држе на депозиту
те је с тога потребно време да би се припремили за учешће у продаји.
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Прилози

22.10.2016.Датум:

Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
MBS TEHNO ДОО, Ћуприја - у стечају

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст. 45/2015

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2016. 30.09.2016.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

HIP MPP  DOO 60.000,00 00003 01.07.2016.

HIP MPP  DOO 60.000,00 00004 01.08.2016.

HIP MPP  DOO 60.000,00 00005 01.09.2016.

Укупно: 180.000,00

Укупни приходи: 180.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2016.за период од: 30.09.2016.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд Београд 104.400,00IV 5134/14 30.09.2016.

Укупно: 104.400,00

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција "ЈЕРЕМИЋ" 50.000,0010-MБC/А/7/16 31.07.2016.

Агенција "ЈЕРЕМИЋ" 50.000,0011-MБC/А/8/16 31.08.2016.

Агенција "ЈЕРЕМИЋ" 50.000,0012-MБC/А/9/16 30.09.2016.

Укупно: 150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција "ЈЕРЕМИЋ" 30.209,0010-MБC/ТР/7/16 31.07.2016.

Агенција "ЈЕРЕМИЋ" 19.000,0011-MБC/ТР/8/16 01.08.2016.

Агенција "ЈЕРЕМИЋ" 17.179,7812-MБC/ТР/9/16 30.09.2016.

Укупно: 66.388,78

320.788,78Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd

200,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.07.2016.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd

88,88

Провизија и
други
финансијски
расходи

22.07.2016.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd

200,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.08.2016.
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Платни промет

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd

25,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

19.09.2016.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd

230,21

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.09.2016.

Укупно: 744,09

Вештачења и процене

Агенција за консултантске услуге "Мартиновић" 230.000,0016/16 31.07.2016.

Укупно: 230.000,00

Бруто зараде по уговору о делу

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 20.000,00Уг-07/2016 БЛ 01.07.2016.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 20.000,00Уг-08/2016 БЛ 01.08.2016.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 20.000,00Уг-09/2016 БЛ 30.09.2016.

Укупно: 60.000,00

Књиговодствене услуге

Агенција "Видеоком" 20.000,007405 00007 31.07.2016.

Агенција "Видеоком" 20.000,007405 00008 31.08.2016.

Агенција "Видеоком" 20.000,007405 00009 30.09.2016.

Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Живан Јеремић 50.000,00Уг.07/16 01.07.2016.

Адвокат Живан Јеремић 30.000,00Уг.08/16 01.08.2016.

Адвокат Живан Јеремић 30.000,00Уг.09/16 30.09.2016.

Укупно: 110.000,00

460.744,09Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 781.532,87

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1041210003979-41
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2274150102899-30

01.07.2016. 279.216,10Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2016.за период од: 30.09.2016.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд Београд 104.400,0030.09.2016.

Укупно: 104.400,00

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција "ЈЕРЕМИЋ" 50.000,0021.07.2016.

Укупно: 50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција "ЈЕРЕМИЋ" 36.095,2921.07.2016.

Агенција "ЈЕРЕМИЋ" 30.209,0031.08.2016.

Укупно: 66.304,29
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Обавезе стечајне масе

Платни промет

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 200,0001.07.2016.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 88,8822.07.2016.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 200,0001.08.2016.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 25,0019.09.2016.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 230,2101.09.2016.

Укупно: 744,09

Бруто зараде по уговору о делу

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 20.000,0021.07.2016.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 20.000,0016.09.2016.

Укупно: 40.000,00

261.448,38Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2016. 17.767,72
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