
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2. Ст. 10/2015

19.05.2016.

Акционарско друштво РГП-ИНПОС Књажевац - у стечају

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Број лиценце:

07128886Матични број:

1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443019-16Текући рачуни стечајног дужника:

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30005410000-98

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:05.11.2015. 31.12.2015.

 9.

Остала имовина

55.032.774,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

55.274.532,45Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

0,00

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

241.599,49

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

158,96

 8.

05.11.2015.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:
4. Дати аванси у износу од 158,96 динара;
5. Потраживања у износу од 241.599,49 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 55.032.774,00 динара;

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода је 55.231.732,45 динара.

1Акционарско друштво РГП-ИНПОС Књажевац - у стечају - Извештај за  новембар - децембар 2015.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

55.274.532,45

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

55.032.774,00

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

158,96

0,00

Укупно

241.599,49

Коментар

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

 8.

0,00Готовина 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

241.599,49

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

158,96

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

55.274.532,45

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

55.032.774,00

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.

5.328,285.322,95

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

5.328,28

0,00

Лиценце и патенти

55.032.774,00

Укупно

158,96

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

55.274.527,12

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

241.594,16

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.

5.322,95

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

2Акционарско друштво РГП-ИНПОС Књажевац - у стечају - Извештај за  новембар - децембар 2015.



Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од фирме "Новекс" МДИ из Бора у износу од 5.328,28 динара (100%), чиме се
умањила коригована вредност имовине у делу потраживања за 5,33 динара колико је предвиђен проценат наплате.

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

67.320,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

64.320,0064.320,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

5.328,28

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

64.320,00

2а

0,00153.328,28

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

3.000,00

145.000,00

3.000,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 153.328,28 динара:
4. Наплата потраживања у износу од 5.328,28 динара.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 3.000,00 динара.
13. Предујам за покретање стечаја  - 145.000,00 динара.

Фактурисано у извештајном периоду - 67.320,00 динара:
10. Закуп у извештајном периоду - 64.320,00 динара:
- фактурисан закуп по Уговору о закупу ДОО "Шуком" Књажевац у износу 24.000,00 динара и
- фактурисан закуп по Уговору о закупу ЈП ПЕУ "Ресавица" Лубница у износу 40.320,00 динара.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 3.000,00 динара
- Фактурисано на име откупних рата за стан износ у износу 3.000,00 динара.

Сви рачуни и све уплате таксативно су наведене у спецификацији на крају извештаја.

3Акционарско друштво РГП-ИНПОС Књажевац - у стечају - Извештај за  новембар - децембар 2015.



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

0,00 145.000,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 145.000,000,00

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

0,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 0,000,00

0,00 0,00
4.

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

0,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 0,000,00

0,00 0,006. Накнада трошкова чланова одбора повер. 0,00 0,000,00

0,00 0,007. Трошкови принудне ликвидације 0,00 0,000,00

0,00 0,008. Остали трошкови стечајног поступка 0,00 0,000,00

Укупно 0,000,00 0,00 145.000,00 145.000,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

0,00 3.000,001. Канцеларијски материјал 3.000,00 3.000,000,00

0,00 2.490,962. Електрична енергија 10.000,00 2.490,960,00

0,00 0,003. Комуналне услуге 0,00 0,000,00

0,00 15.000,004. Гориво и мазиво 0,00 15.000,000,00

0,00 8.309,005. Пошта и телефон 30.000,00 8.309,000,00

0,00 0,006. Набавка сировина и репроматеријала 0,00 0,000,00

0,00 0,007. Текуће одржавање 0,00 0,000,00

0,00 495,008. Платни промет 0,00 0,00495,00

0,00 0,009. Премија осигурања 0,00 0,000,00

0,00 0,0010. Премија додатног осигурања ст. управника 0,00 0,000,00

0,00 0,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 0,00 0,000,00

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

0,00 0,0013. Дневнице и путни трошкови 0,00 0,000,00

0,00 0,0014. Бруто зараде по уговору o раду 0,00 0,000,00

0,00 140.822,8015. Бруто зараде по уговору о делу 152.000,00 140.822,800,00

0,00 7.000,0016. Књиговодствене услуге 7.000,00 7.000,000,00

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

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

0,00 13.980,0019. Административне таксе 14.000,00 13.980,000,00

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 4.988,0024. Остали трошкови стечајне масе 5.000,00 4.988,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 495,000,00 221.000,00 196.085,76 195.590,76

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 145.000,00 динара:
1. Повраћај предујма за покретање стечаја - 145.000,00 динара.
Није било плаћених трошкова стечајног поступка.

Стварно настали трошкови поступка - 196.085,73 динара:
1.Канцеларијски материјал - 3.000,00 динара,
2. Електрична енергија - 2.490,96 динара,
4. Гориво и мазиво - 15.000,00 динара,
5. Пошта и телефон - 8.309,00 динара,

Коментар

4Акционарско друштво РГП-ИНПОС Књажевац - у стечају - Извештај за  новембар - децембар 2015.



Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

8. Платни промет у извештајном периоду - 495,00 динара,
15. Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу - 140.822,77 динара,
16. Накнада за књиговодствене услуге у извештајном периоду - 7.000,00 динара,
19. Административне таксе - 13.980,00 динара,
24. Остали трошкови стечајне масе - 4.988,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 495,00 динара:
8. Платни промет у извештајном периоду - 495,00 динара,

Сви улазни и излазни рачуни таксативно су наведени у спецификацији на крају извештајног периода.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 195.590,73 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

0,00

9.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

0,00

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

0,003.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

0,00

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

0,00

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

0,00 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

05.11.2015.

 5.

495,00

 4.

152.833,28

 2. 153.328,28

 6.

Укупан одлив

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 05.11.2015. године:
1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - 0,00 динара,
2. Укупан прилив - 153.328,28 динара,
3. Укупан одлив - 495,00 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2015. године - 152.833,28 динара.

5Акционарско друштво РГП-ИНПОС Књажевац - у стечају - Извештај за  новембар - децембар 2015.



0,00

Крајње стање у благајни

0,0005.11.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.12.2015.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Мирослав Стојадиновић1. 0,00

Негица Здравковић2. 0,00

Бојана Здравковић3. 0,00

Књиговодствена агенција "Васов" Бор4. 0,00

Дејан Радосављевић5. 0,00

Дејан Ивашковић6. 0,00

Милча Костић7. 0,00

0,00Укупно

У извештајном периоду ангажована три лица за потребе вођења стечајног поступка:
1. Стојадиновић Мирослав из Књажевца, село Трговиште - бивши запослени радник, ради на пословима сређивања документације,
наплате потраживања, обилазак имовине стечајног дужника и др., за нето износ од 15.000,00 динара .
2. Здравковић Негица из Књажевца - бивши запослени радник, ради на пословима сређивања документације, пружању помоћи бившим
запосленим радницима око одласка у пензију и др.,за нето износ од 12.000,00 динара.
3. Бојана Здравковић из Бора - радник канцеларије стечајног дужника, ради на пословима обраде и уноса пријава потраживања и свим
другим пословима које захтева редован ток стечајног поступка за месечни износ накнаде 12.000,00 динара.
4. за потребе израде извештаја о економско - финансијском стању било је потребно извршити попис те је формирана комисија за попис
имовине од 3 члана и то : Дејан Радосављевић (надокнада 30.000 динара у нето износу), Дејан Ивашковић (надокнада 10.000,00 динара
у нето износу и  Костић Mилча ( надокнада 10.000,00 динара у нето износу)
5.У извештајном периоду на пословима књиговодствене евиденције ангажована књиговодствена агенције"ВАСОВ" из Бора уз месечну
надокнаду у бруто износу од 7.000,00 динара.
Дата сагласност на њихово ангажовање.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

158,96

Депозит за продају имовине и/или закуп

305.914,16

55.032.774,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

55.491.680,40

Лиценце и патенти

0,00

152.833,28

 8.

31.12.2015.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:
1. Готовина и готовински еквиваленати - 152.833,28 динара;
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4. Дати аванси - 158,96 динара;
5. Потраживања - 305.914,16 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и билошка средства - 55.032.774,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 31.12.2015.године - 55.491.680,40 динара.

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

04.12.2015.  Записник о ступању у посед и увођењу у дужност повереника стечајног управника
Записник о ступању у посед и увођењу у дужност повереника стечајног управника

04.12.2015.  Захтев за одлагање првог поверилачког рочишта заказаног за 11.децембар
Привредном суду Зајечар, упућен Захтев за одлагање првог поверилачког рочишта заказаног за 11.децембар 2015. године из разлога
што стечајни дужник располаже знатном покретном имовином, а с обзиром на кратак рок од дана пријема решења до дана заказивања
првог поверилачког рочишта, у ком року стечајни управник не може да изврши попис, процену имовине и изради извештај о економско
финансијском стању стечајног дужника, те стечајни управник предлаже да се исто одложи.

09.12.2015.  Решење о престанку радног односа отказом Уговора о раду
Уручено, Решење о престанку радног односа отказом Уговора о раду, запосленом Мирославу Стојадиновићу из Књажевца.

09.12.2015.  Изјава стечајног управника
РФ за пензијско и индивидуално осигурање предата изјава стечајног управника о његовом именовању као овлашћеног лица испред
Агенције за лиценцирање стечајних управника и да може за потребе стечајног дужника да врши одјаву радника са деаном отварања
стечајног поступка.

15.12.2015.  Одлука о образовању Централне пописне комисије
Стечајни управник доноси Одлуку о образовању Централне пописне комисије, која има да изврши комлетан попис покретне и
непокретне имовине која се налази на локацијама стечајног дужника.

18.12.2015.  Уверења о бенифицираном стажу
Издата Уверења о бенифицираном стажу за Пешић Данијела, Радосављевић Милана и Ранковић Недељка.

18.12.2015.  Захтев за пренос средстава из судског депозита
Привредном суду Зајечар, стечајном судији, упућен Захтев за пренос средстава из судског депозита уплаћених на име предујма за
отварање стечајног поступка од стране предлагача.

22.12.2015.  Захтев за сагласност за ангажовање књиговодствене агенције
Привредном суду у Зајечару ради пружања сагласности упућен Захтев за сагласност за ангажовање књиговодствене агенције СР Васов
из Бора.

22.12.2015.  Захтев за повезивање стажа бившим запосленима
РФ ПИО Филијала Зајечар, испостави Књажевац упућен Захтев за повезивање стажа .бившим запосленима.

24.12.2015.  Захтев за ангажовање лица по уговору о делу
Привредном суду Зајечар по добијеној сагласности од Агенције за лиценцирање стечајних управника, предат на одобравање Захтев за
ангажовање лица по уговору о делу. Ангажују се:
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1. Стојадиновић Мирослав из Књажевца, бивши радник код стечајног дужника, за послове сређивања документације, наплате
потраживања, обилазак имовине и на другим пословима а које захтева ток стечајног поступка, за нето износ од 15.000,00 динара
месечно.
2. Здравковић Негица из Књажевца, бивши запослени радник код стечајног дужника, радила би на пословима стеђивања
документације ( више од 4.000 досијеа радника као и сређивање документације за одлазак радника у пензију обзиром да су скоро сви
имали бенифицирани радни стаж), за нето износ од 12.000,00 динара и
3. Здравковић Бојана из Бора која би радила на пословима повереника у канцеларији стечајног управника и то унос пријава
потраживања у компјутерски систем ЕРС и пружања помоћи приликом њихове обраде, израда обавештеља, као и другим пословима
који захтева редован ток стечајног поступка, за нето износ од 12.000,00 динара месечно.

24.12.2015.  Примопредаја кључева
Са Тодоровић Русомиром, магационером  извршена примопредаја кључева  магацина на Бошеву, власништво стечајног дужника.
Магацин примљен на основу стања по попису 31.12.2014. године без вискова и мањкова. Даном предаје кључева престаје одговорност
магационера за стање у магацину.

28.12.2015.  Уверења о бенифицираном стажу
Издата уверења о бенифицираном стажу Доневски Стојчи, Тодоровић Милораду, ђорђевић Нинчи, Бајрамовић Хидри.

28.12.2015.  Обавештења о отварању стечајног поступка
Послато Обавештење о отварању стечајног поступка Привредном суду Зајечар, Основном суду Зајечар као и Основном суду судске
јединице Књажевац, Вишем суду Зајечар, Привредном суду Ниш, Привредном апелационом суду Београд, ЈП ПТТ саобраћаја Србије,
Телеком Србија, Пореској управи, Електротимоку, Националној служби запошљавања, ЈБП Србијаводе, Дирекцији за развој и изградњу
општине Књажевац, Полицијској управи Зајечар и полицијској станици Књажевац као и свим повериоцима који су по књиговодственој
евиденцији стечајног дужника били на листи.

28.12.2015.  Захтев за гашење рачуна стечајног дужника и пренос средстава на нов рачун
Свим банкама код којих је стечајни дужник имао отворене текуће рачуне послат Захтев за гашење рачуна стечајног дужника и пренос
средстава на нов рачун.

29.12.2015.  Захтев за ангажовање лица по Уговору о делу
Привредном суду Зајечар по добијеној сагласности од Агенције за лиценцирање стечајних управника, предат на одобравање Захтев за
ангажовање лица по уговору о делу. За потребе израде извештаја о економско-финансијском стању потребно је избршити попис и
процену имовине. Имовину чине непокретна и покретна имовина у Књажевцу, Мајданпеку, Лубници и Медвеђи. Потребно је
формирати Централну пописну комисију у саставу: 1. Дејан Радосављевић, дипл.инж.маш, судски вештак за област машинства за
месечну накнаду од 30.000,00 динара нето. Поред вршења пописа, задатак му је и вршење комплетне процене покретне имовине као и
убацивање исте у ЕРС и изради елаборат о томе.
2.  Дејан Ивашковић, дипл.инг.маш., члан централне пописне комисије за износ накнаде од 10.000,00 динара нето и
3. Костић Милча, дипл.ецц.члан централне пописне комисије за износ накнаде од 10.000,00 динара нето.

29.12.2015.  Захтев за искључење објекта са водоснабдевања
ЈКП "Стандард" Књажевац упућен Захтев за искључење објекта са водоснабдевања с обзиром да је наступио стечај и да је престала
потреба за истим.

29.12.2015.  Обавештење о отварању стечаја и Захтев за измирење дуга
Свим дужницима по књиговодственој евиденцији стечајног дужника упућена Обавештења о отварању стечаја и Захтев за измирење
дуга.

30.12.2015.  Захтев за предају пријава М-4К, М-4, М-4/СП за 2014.годину по основу радног односа
Пензијском инвалидском осигурању Књажевац предат Захтев за предају пријава М-4К, М-4, М-4/СП за 2014.годину по основу радног
односа.

30.12.2015.  Потписивање Уговора о делу
Са ангажованим лицима за рад код стечајног дужника као и члановима Централне пописне комисије, потписани Уговори о делу.

31.12.2015.  Редован ток вођења стечајног поступка
У извештајном периоду уредно евидентиране настале обавезе стечајног поступка и стечајне масе кроз ЕРС систем као и њихово
плаћање сходно одобреним трошковима од стране стечајног судије.
Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, обилазак имовине, одлазак
у Привредни суд у Зајечару, а све сходно одредбама чланова Закона о стечају.
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Прилози

19.05.2016.Датум:

Акционарско друштво РГП-ИНПОС Књажевац - у стечајуНазив стечајног дужника:

Број предмета: 2. Ст. 10/2015

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:05.11.2015. 31.12.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

"Шуком" ДОО Књажевац 24.000,00Рн.бр.551-15 30.11.2015.

ЈП ПЕУ "Ресавица" руд.лиг."Лубница", Лубница, Зајечар 40.320,00Рн.бр.548-15 30.11.2015.

Укупно: 64.320,00

Потраживања (у извештајном периоду)

Алексић Драгољуб 3.000,0012/ 15 23.12.2015.

Укупно: 3.000,00

Укупни приходи: 67.320,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:05.11.2015.за период од: 31.12.2015.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја
145.000,00

POVRACAJ_PREDU
JMA-1869310

21.12.2015.

Укупно: 145.000,00

145.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

СЗР КИНГ БОР 3.000,00Рн.бр.64/2016 01.12.2015.

Укупно: 3.000,00

Електрична енергија

ПД ЕПС Снабдевање сек.Зајечар
2.490,96

Рн.54-180-
0055210-029

01.12.2015.

Укупно: 2.490,96

Гориво и мазиво

Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор 15.000,00Гориво 12 01.12.2015.

Укупно: 15.000,00

Пошта и телефон

Стојковић Ивица 8.309,00ПТТ12/15 01.12.2015.

Укупно: 8.309,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

495,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.12.2015.
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Платни промет

Укупно: 495,00

Бруто зараде по уговору о делу

Радосављевић Дејан 47.468,38Попис Дејан Р 01.12.2015.

Ивашковић Дејан 15.822,78Попис Дејан И 01.12.2015.

Костић Милча 15.822,78Попис Милча К 01.12.2015.

Здравковић Бојана 18.987,34Бојана 12/15 01.12.2015.

Здравковић Негица 18.987,34Негица 12/15 01.12.2015.

Стојадиновић Мирослав 23.734,18Мирослав 12/15 01.12.2015.

Укупно: 140.822,80

Књиговодствене услуге

Књиговодствена агенција Васов Бор 7.000,00Васов 12/15 01.12.2015.

Укупно: 7.000,00

Административне таксе

Стојковић Ивица 13.980,00Таксе 12/15 01.12.2015.

Укупно: 13.980,00

Остали трошкови стечајне масе

СЗР КИНГ БОР 4.988,00Рн.бр.65/2016 01.12.2015.

Укупно: 4.988,00

196.085,76Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 341.085,76

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-443019-16
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30005410000-98
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7141210000509-30
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-87525-92
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700018507-61
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-533723-41

05.11.2015. 0,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:05.11.2015.за период од: 31.12.2015.

Наплата потраживања

"Тара Комерц" Бор 5.328,2831.12.2015.

Укупно: 5.328,28

Потраживања (у извештајном периоду)

Алексић Драгољуб 3.000,0023.12.2015.

Укупно: 3.000,00

Предујам за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја 145.000,0021.12.2015.

Укупно: 145.000,00

153.328,28Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:05.11.2015.за период од: 31.12.2015.
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Обавезе стечајне масе

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 495,0031.12.2015.

Укупно: 495,00

495,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2015. 152.833,28
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