
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст. 45/2015

20.07.2018.

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: 155-1539

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:01.04.2018. 30.06.2018.

 9.

Остала имовина

57.893.700,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

58.410.555,17Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

246.855,17

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

270.000,00

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.

01.04.2018.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2018.године чине:

1. Готовина и готовински еквивалентни у износу од 246.855,17 дин. на текућем рачуну стечајног дужника код Поштанске штедионице бр.
200-2274150102899-30
5. Потраживања по основу закупа из претходног извештајног периода у износу од 270.000,00 дин.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 57.893.700 дин.

Укупни стечајни биланс у извештајном периоду износи 58.410.555,17 дин.

1Привредно друштво за производњу, трговину и услуге MBS TEHNO ДОО, Ћуприја - у стечају - Извештај за  април - јун 2018.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

58.410.555,17

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

57.893.700,00

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

246.855,17

Укупно

270.000,00

Коментар

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

 8.

246.855,17Готовина 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

270.000,00

 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

58.410.555,17

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

57.893.700,00

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.

150.000,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

150.000,00

0,00

Лиценце и патенти

57.893.700,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

58.013.700,00

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

Дана 30.05.2018.године Galenika Pharmacia DOO је извршила уплату од 150.000,00 рсд на име дуга по закупу имовине стечајног дужника
а у име закупца HIP MPP DOO Петровац на Млави.

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

Наиме, на основу решења Привредног суда у Крагујевцу, Посл. Број 1 СТ. 45/2015 од 19.10.2015.год којим се отвара стечајни поступак
над стечаjним дужником Привредно друштво за производњу, трговину и услуге МБС ТЕХНО ДОО Ћуприја У СТЕЧАЈУ и решења о
банкротству Посл. Број 1 СТ. 45/2015 од 09.12.2015. године, којим се проглашава банкротство над стечајним дужником а у складу са
чланoвима 131, 132 и 133 Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије»број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о
начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010.), стечајни управник
стечајног дужника Привредно друштво за производњу, трговину и услуге МБС ТЕХНО ДОО Ћуприја У СТЕЧАЈУ, ул. Миодрага Новаковића,
ТЦ Сунце б.б, локал 30, мат.бр. 06438032 пиб 101512261 има намеру да изврши продају непокретне имовине стечајног дужника што је
његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају.

Предмет продаје је имовина стечајног дужника као правног лица коју чине:

Целина 1.
Грађевински објекти стечајног дужника на кат. парц. бр. 14575/17 уписани у лист непокретности бр. 10661 КО Петровац на Млави: I) 1
Производна хала и компресорска станица, П - 1.506 м2, 2.Складиште ПВЦ профила П-928 м2, 3. Дограђена производна хала  П-579 м2, 4.
Радионица одржавања П- 390 м2, 5. Надстрешница за сировину П- 317 м2, 6. Котларница П- 281м2, 7. Дограђен магацин ПВЦ профила
П- 167 м2, 8. Надсдтрешница П- 163м2, 9. Магацин за материјал П- 50 м2, 10. Резервоар за гориво П- 28м2, 11. Силос П- 24 м2, 12. Силос
П- 24 м2, 13. Подстаница за воду П-20 м2, 14. Трафо станица П-15 м2, 15. Силос П- 10 м2, 16. Силос П- 10 м2, 17. Остале зграде П- 7 м2
II).Објекат на кат.парц. бр. 14803 уписани у лист непокретности бр. 10661 КО Петровац на Млави: 1.Производна хала П - 1239 м2 у
приватној својини стечајног дужника, са правом коришћења градског грађевинског земљишта у државној својини у површини од 3.58.13
ха.
Процењена вредност  41.366.350,00 динара.
50% од процењене вредности 20.683.175,00 динара
Депозит износи 20% од процењене вредности 8.273.270,00 динара.

Целина 2.
Бољевац : Земљиште, укупне површине од 0.62.86 м2, које је предмет продаје налази се на:   1.КП  број 1982 К.О. Криви Вир ливада
6.класе 26.47 ари, 2.КП број 1983 њива 7.класа 24.27 ари К.О. Криви Вир, 3.КП број 1984 К.О. Криви Вир ливада 6.класа 6.82 ара, 4.КП
број 1985 К.О. Криви Вир ливада 6.класа 5.30 ара, Општина Бољевац уписанe су у Лист непокретности број 2004 .
Све наведене непокретности –њиве и ливада се продају у целини 2.
Процењена вредност износи 126.000,00 динара.
50% процењене врдности 63.000,00 динара.
Депозит износи 25.200,00 динара.

Продаја имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда оглашена је дана 01.06.2018.године у дневним листовима
Данас и Политика и иста је заказана за дан 02.07.2018.године у 12 часова на адреси Деспотовац, ул. Деспота Стефана Лазаревића бр.10
где ће се обавити јавно отварање понуда у присуству комисије за отварање понуда.

Продајну докумнетацију је откупио Оливер Станисављевић из Шетоње - Петровац на Млави по предрачуну 1- ПД/2018 дана
29.06.2018.године.

3Привредно друштво за производњу, трговину и услуге MBS TEHNO ДОО, Ћуприја - у стечају - Извештај за  април - јун 2018.



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

280.000,00

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.

150.000,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

180.000,00

2а

0,00250.000,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

Коментар

Наплата потраживања -
4.У току извештајног периода остварен је готовински прилив односно наплата потраживања у износу од 150.000,00 рсд на име
закупнине који је уплаћен од стране Galenika Pharmacia DOO а у име закупца HIP MPP DOO Петровац на Млави.

Фактурисана вредност у извештајном периоду -
10. Евидентирани рачуни издати за закуп закупцу HIP MPP DOO Petrovac за април, мај и јун 2018.године у износима од 60.000 дин.
месечно (50.000 дин.+10.000 ПДВ) као потраживања стечајног дужника по том основу у укуппном износу од 180.000 дин. У извештајном
периоду није било наплате закупнина односно готовинских прилива по издатим рачунима за закуп који се односи на извештајни
период.

Потраживања (настала у извештајном периоду) -
11. Уплата од 100.000,00 рсд на име откупа продајне документације по предрачуну по оглашеној продаји имовине стечајног дужника од
стране физичког лица Оливера Станисављевића из Шетоње - Петровац на Млави.
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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

0,00 283.980,002. Судски трошкови 382.260,00 283.980,000,00

900.000,00 150.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 150.000,00 1.000.000,0050.000,00

0,00 0,00
4.

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

96.145,34 4.905,005. Накнада трошкова стечајног управника 4.905,00 30.530,0770.520,27

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 120.520,271.215.798,34 537.165,00 438.885,00 1.534.163,07

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

0,00 911,088. Платни промет 911,34 0,00911,08

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

220.000,00 0,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 220.000,000,00

530.000,00 45.000,0016. Књиговодствене услуге 45.000,00 575.000,000,00

250.000,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 250.000,000,00

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

4.200,00 0,0019. Административне таксе 0,00 4.200,000,00

10.000,00 20.000,0020. ПДВ 30.000,00 0,0030.000,00

0,00 0,0021. Камате и други финансијски расходи 0,00 0,000,00

0,00 91.344,0022. Трошкови оглашавања 91.344,00 0,0091.344,00

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

150.000,00 45.000,0024. Остали трошкови стечајне масе 45.000,00 150.000,0045.000,00

32.000,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 32.000,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 167.255,081.196.200,00 212.255,34 202.255,08 1.231.200,00

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

У претходном извештајном периоду дошло је до разлике између стварно насталих трошкова и одобрених трошкови за јануар, фебруар
и март 2018.године из разлога што на дан израде кварталног извештаја није одлучено по захтевима стечајног управника о одобравању
истих од стране суда.
Решењем ПС Крагујевац од 12.02.2018.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у јануару у износу од 81.001,50 рсд на
име прелиминарне награде стеч.управнику од 50.000 дин, накнаде трошкова стеч.управнику на име горива у износу од 6.001,50 дин.,
ПДВ-а у месечном износу од 10.000 дин. и месечне бруто накнаде ангажованој књиговодственој агенцији у износу од 15.000 дин.
Решењем ПС Крагујевац од 14.03.2018.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у фебруару у износу од 102.596,50 рсд на

Коментар
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе
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периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
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трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

име прелиминарне награде стеч.управнику од 50.000 дин, накнаде трошкова стеч.управнику на име горива у износу од 5.596,50 дин.,
ПДВ-а у месечном износу од 10.000 дин. , трошкови платног промета у износу од 2.000 дин., месечне бруто накнаде ангажованој
књиговодственој агенцији у износу од 20.000 дин. и месечне бруто накнаде ангажованом лицу - сараднику за одржавање ЕРС-а у износу
од 15.000 дин.
Решењем ПС Крагујевац од 10.04.2018.године  одобрена је исплата стварно насталих трошкова у марту у износу од 122.879 рсд на име
прелиминарне награде стеч.управнику од 50.000 дин, ПДВ-а у месечном износу од 10.000 дин. , трошкови платног промета у износу од
879 дин., месечне бруто накнаде ангажованој књиговодственој агенцији у износу од 15.000 дин. и месечне бруто накнаде ангажованом
лицу - сараднику за одржавање ЕРС-а у износу од 15.000 дин., рачун АЛСУ по тарифи бр.5 на 32.000 дин.

Решењем ПС Крагујевац од 15.05.2018.год  одобрена је исплата стварно насталих трошкова у априлу у износу од 95.205 рсд на име
прелиминарне награде стеч.управнику од 50.000 дин, накнаде трошкова стеч.управнику на име горива у износу од 4.905 дин., ПДВ-а у
месечном износу од 10.000 дин. , трошкови платног промета у износу од 300 дин., месечне бруто накнаде ангажованој књиговодственој
агенцији у износу од 15.000 дин. и месечне бруто накнаде ангажованом лицу - сараднику за одржавање ЕРС-а у износу од 15.000 дин.
Решењем ПС Крагујевац од 29.05.2018.год одобрена је исплата стварно насталих трошкова у мају - допуне бр.1 - за оглашавање продаје
имовине стечајног дужника у дневним листовима Политика и Данас у износу од 91.344 дин. Агенције за маркетинг Промедија центар из
Крагујевца.
Решењем ПС Крагујевац од 12.06.2018.године  одобрена је исплата стварно насталих трошкова у мају у износу од 188.580 рсд на име
прелиминарне награде стеч.управнику од 50.000 дин, судске таксе по опомени ПС Крагујевац на износ од 98.280 дин, ПДВ-а у месечном
износу од 10.000 дин. , трошкова платног промета у износу од 300 дин., месечне бруто накнаде ангажованој књиговодственој агенцији у
износу од 20.000 дин. и месечне бруто накнаде ангажованом лицу - сараднику за одржавање ЕРС-а у износу од 15.000 дин.
Решењем ПС Крагујевац од 12.07.2018.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у јуну 2018.године у укупном износу од
374.291,34 дин. и то на име прелиминарне награде од 50.000 дин, затим судских трошкова у укупном износу од 283.980 дин., на име
трошкова платног промета у износу од 311,34 дин., на име месечне бруто накнаде књиговодственој агенцији од 15.000 дин, на име
ПДВ-а за мај 2018.год у износу од 10.000 дин и на име бруто месечне накнаде сараднику за одржавање ЕРС-а у износу од 15.000 дин.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - и то на име судске таксе по опомени ПС Крагујевац П-1120/2017 од 11.05.2018.године на укупни износ од 98.280
дин и то износ од 97.500 дин. на име таксе на одговор на тужбу и 780 дин. на име опомене, у правној ствари тужиоца SEE Agro DOO Novi
Sad и на име судских трошкова у правној ствари Милутин Живка из Новог Сада посл.бр.2.П. 1120/2017 по решењу ПС Крагујевац од
04.04.2018.год. којим се обавезује стечајни дужник да на име трошкова парничног поступка исплати 185.700,00 динара
3. Прелиминарна награда стечајног управника у месечном износу од 50.000 дин., за април, мај и јун 2018.године што укупно за
извештајни период износи 150.000 дин.
5. Накнада трошкова стечајног поступка (на име горива) - за април износ од  4.905 дин.

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет - провизија банке по трансакцијама на текућем рачуну у укупном износу од 911,08 дин.
16. Књиговодствене услуге - бруто накнаде ангажованој књиговодственој агенцији Видеоком за април, мај и јун 2018.године у укупном
износу од 45.000 дин.
20. ПДВ - обавезе по основу ПДВ-а због издавања имовине стечајног дужника у закуп у месечном износу од 10.000 дин. и то за април,
мај и јун 2018.године што укупно износи 30.000 дин.
24. Остали трошкови стечајне масе - бруто накнада ангажованом сараднику Жаклини Петровић ПР из Пирота за послове одржавања и
ажурирања података у ЕРС-у у месечном износу од 15.000 дин. - за април, мај и јун 2018.године што укупно износи 45.000 дин.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

8. Платни промет - провизија банке која аутомастки скида износе након реализованих трансакција на текућем рачуну у укупном износу
од 911,08 дин.
20. Плаћен ПДВ у обрачунатом месечном износу за март, април и мај 2018.године од по 10.000 дин, што је у укупном износу 30.000 дин.
22. Плаћени трошкови оглашавања Пром-медији Крагујевац за оглашавање продаје имовине стечајног дужника у дневном листу
Политика и Данас у износу од 91.344 дин.
24. Плаћене бруто накнаде ангажованом лицу као сарадника за одржавање и ажурирање ЕРС-а за месец фебруар, март и април
2018.године у укупном износ од 45.000 дин.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в
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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

427.541.570,75

9.

0,00

0,00

221.239.763,07

-74.049.269,39

0,00

0,00

50.978.263,62

5.

50.978.263,62

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

-74.049.269,39

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

295.289.032,46

Врста одлива

Разлучни повериоци

501.590.840,14

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

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

Коментар

У току извештајног периода није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате као ни исплаћених обавеза у
извештајном периоду. Обавезе поверилаца утврђене у претходним извештајним периодима.
Утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 501.590.840,14 дин.

Напомена:
Разлучно право повериоца ЕРСТЕ банка у износу од 74.049.269,39 рсд је признато раније, али је дошло до промене уписа разлучног
права - уписано је разлучно право и на другој имовини стечајног дужника и то на:
- згради (18), разлучна имовина:зграда пословних услуга - производна хала, зграда бр.1 зграда производних услуга ПРОИЗВОДНА ХАЛА
И КОМПРЕСОРСКА СТАНИЦА, зграда бр.2 зграда пословних услуга СКЛАДИШТЕ ПВЦ ПРОФИЛА, зграда бр.3 зграда пословних услуга
ДОГРАЂЕНА ПРОИЗВОДНА ХАЛА, зграда бр.4 зграда пословних услуга РАДИОНИЦА ОДРЖАВАЊА, зграда бр.6 зграда пословних услуга
КОТЛАРНИЦА, зграда бр.7 зграда пословних услуга ДОГРАЂЕН МАГАЦИН ПВЦ ПРОФИЛА

Због извршене промене разлучног права у табели се појављује износ од 74.049.269,39 рсд као смањења обавеза према разлучним
повериоцима, у ствари није дошло до промене износа неизмирених обавеза према повериоцима, те и на почетку и на крају извештајног
периода утврђене обавезе износе 501.590.840,14 дин.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2018.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

246.855,17 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2018.

 5.

287.775,35

 4.

209.079,82

 2. 250.000,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 200-2274150102899-30 код Поштанске
штедионице АД Београд.

1. Почетно стање средстава на рачуну на дан 01.04.2018.године износио је 246.855,17 дин.
2. Укупни прилив у извештајном периоду износи 250.000,00 дин.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 287.775,35 дин.
4. Крајње стање на дан 30.06.2018.год на текућем рачуну износи 209.079,82 дин.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износи 209.079,82 дин. према Изводу бр.
29 од 29.06.2018.године.
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0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2018.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Жаклина Петровић ПР1. 45.000,00

Видеоком2. 0,00

45.000,00Укупно

1. Књиговодствена агенција "Видеоком" - стечајни судија је одобрио ангажовање агенције решењем Посл. број. 1 Ст. 45/2015 од
12.11.2015.год. за месечни бруто износ од 15.000 дин. У извештајном периоду није било исплате ангажованом лицу по том основу.
2. Жаклина Петровић Пр из Пирота - стечајни судија је Закључком ПС Крагујевац посл.бр. 1.Ст.45/2015 од 01.02.2018.године дао
сагласност на ангажовање наведеног лица за обављање послова одржавања и ажурирања података у ЕРС-у за месечни бруто износ од
15.000 дин. У извештајном периоду било je исплатa ангажованом лицу по том основу и то за месец фебруар, март, април 2018.год. у
укупном износу од 45.000,00 рсд.

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

57.893.700,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

58.402.779,82

Лиценце и патенти

0,00

209.079,82

 8.

30.06.2018.

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 извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте чине средстсва на текућем рачуну бр. 200-2274150102899-30 у износу од 209.079,82 дин. према
Изводу бр.29 од 29.06.2018.године
5. Потраживања у износу од 300.000 дин. (120.000 дин. потраживања из претходног извештајног периода и 180.000 дин. потраживања
настала у текућем извештајном периоду)
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства укупне вредности од 57.893.700,00 дин.

Укупни стечајни биланс на дан 30.06.2018.године износи 58.402.779,82 дин.
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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

01.06.2018.  Оглашавање продаје имовине прикупљањем јавних понуда
Дана 01.06.2018.године оглашена је продаја имовине стечајног дужника - Целине 1 и Целине 2 - детаљно описане у продајној
документацији и то методом прикупљања јавних понуда у листовима Политика и Данас
Јавно отварање понуда ће се одржати дана 02.07.2018.године на адреси Деспота Стефана Лазаревића у Деспотовцу у присуству
комисије за отварање понуда

29.06.2018.  Откуп продајне документације за продају заказане за 02.07.2018.године
Дана 29.06.2018.године извршен је откуп продајне документације од стране Оливера Станисављевића ради продаје имовине стечајног
дужника заказане за 02.07.2018.године
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Прилози

20.07.2018.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:01.04.2018. 30.06.2018.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

HIP MPP  DOO 60.000,007400 18000004 01.04.2018.

HIP MPP  DOO 60.000,007400 18000005 01.05.2018.

HIP MPP  DOO 60.000,007400 18000006 01.06.2018.

Укупно: 180.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)

Станисављевић Оливер 100.000,00ПД - 06/2018 29.06.2018.

Укупно: 100.000,00

Укупни приходи: 280.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2018.за период од: 30.06.2018.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд Крагујевац 98.280,00П-1120/2017 14.05.2018.

Милутин Живко 185.700,00П -1120/2017 04.04.2018.

Укупно: 283.980,00

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција "ЈЕРЕМИЋ" 50.000,004-3 МБС/А/04/18 01.04.2018.

Агенција "ЈЕРЕМИЋ" 50.000,005-3 МБС/А/05/18 01.05.2018.

Агенција "ЈЕРЕМИЋ" 50.000,006-3 МБС/А/06/18 01.06.2018.

Укупно: 150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција "ЈЕРЕМИЋ" 4.905,004-МБС/ТР/4/18 01.04.2018.

Укупно: 4.905,00

438.885,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd

200,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.04.2018.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd

25,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

16.04.2018.

10Привредно друштво за производњу, трговину и услуге MBS TEHNO ДОО, Ћуприја - у стечају - Извештај за  април - јун 2018.



Платни промет

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd

50,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.04.2018.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd

25,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

26.04.2018.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd

200,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.05.2018.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd

25,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

16.05.2018.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd

49,74

Провизија и
други
финансијски
расходи

21.05.2018.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd

91,34

Провизија и
други
финансијски
расходи

05.06.2018.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd

200,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.06.2018.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd

25,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.06.2018.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd

20,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.06.2018.

Укупно: 911,08

Књиговодствене услуге

Агенција "Видеоком" 15.000,00745 0004/18 01.04.2018.

Агенција "Видеоком" 15.000,00745 0005/18 01.05.2018.

Агенција "Видеоком" 15.000,00745 0006/18 01.06.2018.

Укупно: 45.000,00

ПДВ

РС Министарство финансија Пореска управа 10.000,00ПДВ-04/18 30.04.2018.

РС Министарство финансија Пореска управа 10.000,00ПДВ-05/18 15.06.2018.

Укупно: 20.000,00

Трошкови оглашавања

PRO MEDIJA 51.744,00028/2018 28.05.2018.

PRO MEDIJA 39.600,00026/2018 28.05.2018.

Укупно: 91.344,00

Остали трошкови стечајне масе

Жаклина Петровић ПР Стечајни управник Пирот 15.000,0045/2015-04/18 30.04.2018.

Жаклина Петровић ПР Стечајни управник Пирот 15.000,0045/2015-05/18 31.05.2018.

Жаклина Петровић ПР Стечајни управник Пирот 15.000,0045/2015-06/18 30.06.2018.

Укупно: 45.000,00

202.255,08Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 641.140,08
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2274150102899-30

01.04.2018. 246.855,17Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2018.за период од: 30.06.2018.

Наплата потраживања

HIP MPP  DOO 30.000,0030.05.2018.

HIP MPP  DOO 60.000,0030.05.2018.

HIP MPP  DOO 60.000,0030.05.2018.

Укупно: 150.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)

Станисављевић Оливер 100.000,0029.06.2018.

Укупно: 100.000,00

250.000,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2018.за период од: 30.06.2018.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција "ЈЕРЕМИЋ" 50.000,0019.04.2018.

Укупно: 50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција "ЈЕРЕМИЋ" 32.905,7118.05.2018.

Агенција "ЈЕРЕМИЋ" 21.011,6218.05.2018.

Агенција "ЈЕРЕМИЋ" 16.602,9418.05.2018.

Укупно: 70.520,27

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 200,0002.04.2018.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 25,0016.04.2018.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 50,0020.04.2018.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 25,0026.04.2018.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 200,0003.05.2018.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 25,0016.05.2018.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 49,7421.05.2018.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 91,3405.06.2018.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 200,0001.06.2018.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 25,0015.06.2018.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 20,0018.06.2018.

Укупно: 911,08

ПДВ

Репблика Србија Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Ћуприја 10.000,0013.04.2018.

РС Министарство финансија Пореска управа 10.000,0015.05.2018.

РС Министарство финансија Пореска управа 10.000,0015.06.2018.

Укупно: 30.000,00
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Трошкови оглашавања

PRO MEDIJA 51.744,0004.06.2018.

PRO MEDIJA 39.600,0004.06.2018.

Укупно: 91.344,00

Остали трошкови стечајне масе

Жаклина Петровић ПР Стечајни управник Пирот 15.000,0019.04.2018.

Жаклина Петровић ПР Стечајни управник Пирот 15.000,0025.04.2018.

Жаклина Петровић ПР Стечајни управник Пирот 15.000,0014.06.2018.

Укупно: 45.000,00

287.775,35Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2018. 209.079,82
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