
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

4. Ст. 13/2016

20.04.2017.

Предузеће за производњу хидрауличких цилиндара ППТ-
ЦИЛИНДРИ АД Трстеник - у стечају

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Број лиценце:

07623917Матични број:

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

2) KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-3200310000345-91

3) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-29064-21

4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-109230-64

5) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1244092-8

6) NLB banka A.D.- Beograd, 310-175291-80

7) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-155723-14

8) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-179918-30

9) KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-3200310000346-88

10) KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-15310-89

11) Банка Интеса, 160-179912-48

12) Банка интеса-девизни, 00-501-0007077.1

13) ПИРЕУС БАНКА, 125-1824702-91

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.
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 9.

Остала имовина

117.483.468,35

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

171.811.030,91Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

32.025.776,35

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

14.105.261,92

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.

1.470.474,00

6.726.050,29

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

1а

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти
- стање на текућим рачунима
- Piraeus banka 22.833.490,53 динара
- Banca Intesa  девизни рачун  74.618,10  еура чија динарска противвредност износи  9.192.285,82 динара
5. Потраживања у укупном износу од 14.105.261,92 динара
6. Залихе -  6.726.050,29 динара
- залихе недовршене производње   4.113.745,29 динара
- залихе по магацинима                  2.612.305,00 динара
7. Удели или акције код других лица
- Акције код Komercijalne banke  348 акција у износу од  1.470.474,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства  у  укупном износу од 117.483.468,35 динара и односе се на некретнине
77.694.850,35 динара  i  опрема 39.788.618,00 динара

Укупан стечајни  биланс на крају периода без депозита у извештајном периоду износи   171.811.030,91 динара

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

171.880.320,00

0,00

0,00

69.289,09

69.289,09

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

6.726.050,29

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

1.470.474,00

 8.

0,00

0,00

117.483.468,35

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

32.025.776,35

Укупно

14.174.551,01

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине за 69.289,09 динара из разлога што је дошло до већег процента
наплате потраживања од процењеног од стране стечајног управника.
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 8.

32.025.776,35Готовина 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

14.174.551,01

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

6.726.050,29

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

1.470.474,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

171.880.320,00

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

117.483.468,35

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Умањења имовине  по основу преноса без накнаде или излучних права у извештајном периоду није било.

3.589.307,33156.435,02

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

1.470.474,00

0,00 6.726.050,29

0,00

3.589.307,33

0,00

Лиценце и патенти

117.483.468,35

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

136.421.671,34

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

10.741.678,70

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.

156.435,02

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

Корекција вредности  имовине  се појављује у износу од 156.435,02 из разлога веће  наплате потраживања од процењених 30%. из
периода пре отварања стечаја.
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Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

782.000,00

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

3.422.932,91

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

682.000,001.464.000,00

0,00

116.808,92

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

3.589.307,33

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

682.000,00

2а

0,0026.447.049,16

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

1.958.932,91

0,00

1.958.932,91

20.000.000,00

Коментар

Укупно остварен прилив, у извештајном периоду, износи 26.447.049,16 динара и то:
1. Камата  износу од 116.808,92 динара односи се на орочење средстава на 60 дана  у износу од 20.000.000,00 динара и то 88.524,59
динара и редовна камата у износу од 28.284,33 динара
4. Наплата потраживања у износу од  3.589.307,33 динара од ППТ ПЕТОЛЕТКА Трстеник - обавеза из периода пре отварањња стечајног
поступка
10.Остварени приливи од закупа у извештајном периоду износе 782.000,00 динара - ППТ ПЕТОЛЕТКА Трстеник - закуп
11. Остварени приливи од осталих потраживања у извештајном периоду износе 1.958.932,91 динар односе се на наплаћену фактуру од
РТБ БОР-А  по Одлуци о излучењу
12. Повраћај орочених средстава у извештајном периоду износи 20.000.000,00 динара - орочена средства од 20.000.000,00 су код Societe
generale bank била од 08.07.2016. до 06.09.2016.г.
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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

600.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 700.000,00 600.000,000,00

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

100.000,00 150.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 150.000,00 100.000,00150.000,00

0,00 0,00
4.

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

200.000,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 200.000,000,00

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 150.000,00900.000,00 850.000,00 150.000,00 900.000,00

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

4.900,00 13.330,001. Канцеларијски материјал 13.940,00 8.430,009.800,00

703.202,39 0,002. Електрична енергија 0,00 703.202,390,00

1.101.740,87 427.300,303. Комуналне услуге 1.529.968,63 301.729,111.227.312,06

4.214,10 14.012,704. Гориво и мазиво 14.015,40 9.563,708.663,10

7.500,00 8.901,105. Пошта и телефон 19.745,00 6.356,5010.044,60

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 11.760,598. Платни промет 7.500,00 0,0011.760,59

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

0,00 165.888,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 319.355,10 107.136,0058.752,00

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

0,00 269.101,3615. Бруто зараде по уговору о делу 213.751,32 134.550,68134.550,68

18.000,00 54.000,0016. Књиговодствене услуге 54.000,00 36.000,0036.000,00

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

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

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

0,00 214.681,0020. ПДВ 483.250,00 0,00214.681,00

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

40.000.000,00

0,00

Укупно 41.711.564,031.839.557,36 2.655.525,45 1.178.975,05 1.306.968,38

Трошкови стечајног поступка
1. Повраћај предујма за покретање стечаја
- неизмирене обавезе на почетку извешт. периода износе  600.000,00 динара
-одобрени трошкови по закључку стеч. судије износе 700.000,00 динара
-стварно насталих трошкова и плаћених није било у извештајном периоду
-Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 00,00 динара
3. Прелиминарна награда ст. управника
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 100.000,00 динара
- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду је 150.000,00    динара

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

- стварно настали трошкови у извештајном периоду су 150.000,00 динара -
- плаћени трошкови у извештајном периоду дин. 150.000,00 динара и
-неизмирене обавезе  100.000,00 динара
5. Накнада трошкова стечајног управника
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода  200.000,00 динара
- одобрених трошкова по закључку стечајног судије није било
- стварно настали трошкови у извештајном периоду су 0,00 динара
- плаћених трошкова у обрачунском периоду није било
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода  200.000,00 динара

Обавезе стечајне масе
1. Канцеларијски материјал
-неизмирене обавезе на почетку извешт.периода 4.900,00 динара
-одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 13.940,00 динара
-стварно настали трошкови у извештајном  периоду  13.330,00 динара
-плаћени трошкови у извештајном периоду 9.800,00 динара
-неизмирене обавезе на крају извештајног периода  8.430,00 динара
2. Електрична енергија
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 703.202,39
- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије  0,00 динара
- стварно настали трошкови у извештајном периоду 0,00 динара
- плаћених трошкова није било
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода дин.703.202,39 динара
3. Комуналне услуге
- неизмирене обавезе из претходног периода 1.101.740,87 динара
- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 1.529.968,63 динара
- стварно настали трошкови у извештајном периоду 427.300,30 динара
- плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.227.312,06 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода  301.729,11 динара
4. Гориво и мазиво
- неизмирене обавезе на почетку извеш. периода 4.214,10 динара
-одобрени планирани трошкови  14.015,40 динара
-стварно настали трошкови у извештајном периоду 14.012.71 динара
- плаћени трошкови у извештајном периоду 8.663,10 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода  9.563,70 динара
5. Пошта и телефон
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода  7.500,00 динара
- одобрени планирани трошкови  19.745,00 динара
- стварно настали трошкови у извештајном периоду 8.901.10 динара
- плаћени трошкови у извештајном периоду  10.044,60 динара
-неизмирене обавезе на крају извештајног периода  6.356,50 динара
8. Платни промет
- Одобрени трошкови платног промета  7.500,00 динара
- стварно настали трошкови  11.760,59 динара
- плаћени трошкови у извештајном периоду  11.760,59 динара
- неизмирених  обавеза на крају извештајног периода није било
11. Трошкови проф.обезбеђења имовине
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода нема,
- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 319.355,10 динара,
- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 165.888,00 динара,
- плаћени трошкови у извештајном периоду износе 58.752,00 днара и
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 107.136,00 динара
15. Бруто зараде по уговору о делу
- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 213.751,32 динара
- стварно настали трошкови у извештајном периоду  269.101,36 динара
- плаћени трошкови у извештајном периоду 134.550,68 динара
- неизмнирене обавезе на крају извештајног периода износе 134.550,68 динара
16. Књиговодствене услуге
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода  18.000,00 динара
- одобренеи планирани трошкови  54.000,00 динара
- стварно настали трошкови  54.000,00 динара
-плаћени трошкови у извештајном периоду  36.000,00 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода  36.000,00 динара
20. ПДВ
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 0,00 динара
- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду 483.250,00 динара
- стварно настали трошкови у извештајном периоду 214.681,00 динара
- плаћени трошкови 214.681,00 динара и
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 0,00 динара
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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

25. Орочење средстава од 20.000.000,00 динара јавља се у дуплом износу из разлога што су средства први пут орочена 08.07.2016.г. на
60 дана - средства су враћена 08.09.2016.г. После тога средства су поново дата на орочење тако да су 22.09.2016.г. поново приказана као
одлив - а ради се о истих 20.000.000,00 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

402.505.728,49

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

411.316.041,45

9.

0,00

0,00

0,00

411.316.041,45

8.810.312,96

0,00

402.505.728,49

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

8.810.312,96

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

Коментар

Обавезе по основу испитнoг рочишта одржаног дана 07.07.2016.г.
I исплатни ред износи   8.810.311,96  динара
II исплатни ред нема признатих обавеза и
III  исплатни ред износи 402.505.728,49 динара
Укупне обавезе на крају извештајног периода без депозита износе 411.316.041,45 динара

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

32.025.776,35 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2016.

 5.

41.861.564,03

 4.

16.611.261,48

 2. 26.447.049,16

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти
- стање на текућим рачунима
- Piraeus banka 22.833.490,53 динара
- Banca Intesa  девизни рачун  74.618,10  еура чија динарска противвредност износи  9.192.285,82 динара
2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 26.347.049,16
3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 41.861.564,03
6. Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2016.г.
- Piraeus banka рачун број 125-1824702-91  износи  7.418.975,66 динара
- Девизни рачун Banca Intese broj 00-523-0000107.6  износи 9.192.285,82 динара
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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 извештајном периоду није било промета преко благајне предузећа.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Сања Вукосављевић1. 50.456,52

Горица Ристић2. 84.094,16

134.550,68Укупно

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

20.000.000,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

11.423.247,92

117.483.468,35

6.726.050,29

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

173.714.502,04

Лиценце и патенти

1.470.474,00

16.611.261,48

 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

1. Готовина и готовински еквиваленти
 Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2016.г.
- Piraeus banka рачун број 125-1824702-91  износи  7.418.975,66 динара
- Девизни рачун Banca Intese broj 00-523-0000107.6  74.618,10 еура чија динарска потиввредност износи 9.192.285,82
2. Орочена средства у извештајном периоду износе 20.000.000,00 динара
5. Потраживања у укупном износу од 11.423.247,92 динара
6. Залихе -  6.726.050,29 динара
- залихе недовршене производње   4.113.745,29 динара
- залихе по магацинима                  2.612.305,00 динара
7. Удели или акције код других лица
- Акције код Komercijalne banke  348 акција у износу од  1.470.474,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства  у  укупном износу од 117.483.468,35 динара и односе се на некретнине
77.694.850,35 динара  i  опрема 39.788.618,00 динара

Укупан стечајни  биланс на крају периода без депозита у извештајном периоду износи   173.714.502,04 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

12.07.2016.  Поднесак -Захтев за давање сагласности за закључење Уговор са Горицом Ристић и Сањом Вукосављевић
Израда и подношење Поднеска Привредном суду за давање сагласности на закључење Уговора о ПП пословима са Горицом Ристић и
Сањом Вукосављевић у циљу обраде података и обављања књиговодствених и административних послова.

04.07.2016.  Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - фактуре, изводи, пријаве, електронска архива
Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за
обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

07.07.2016.  Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - фактуре, изводи, пријаве, електронска архива
Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за
обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

05.07.2016.  Поднесак - Захтев за давање сагласности на план трошкова за јул 2016.г.
Израда плана и спецификације трошкова и подношење Захтева Привредном суду у Краљеву, за давање сагласности на план трошкова
за јул 2016.г.

11.07.2016.  Предлог АЛСУ - План трошкова за  јун 2016.г./допуна
Израда плана и спецификације трошкова и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на допуну плана  трошкова за јун 2016.г.

08.07.2016.  Предлог АЛСУ - Периодични извештај за период април - јун 2016.г.
Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на периодични извештај за период 01.04. до 30.06.2016.г.

05.07.2016.  Предлог АЛСУ - Орочење средстава код банке "Социете генерале" Београд
Израд и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности за орочење средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 20.000.000,00
дин. на период од 60 дана код банке "Социете генерале" Београд

04.07.2016.   Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - фактуре, изводи, пријаве, електронска архива
Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за
обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

06.07.2016.   Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - фактуре, изводи, пријаве, електронска архива
Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за
обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

12.07.2016.   Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - фактуре, изводи, пријаве, електронска архива
Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за
обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

15.07.2016.   Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - фактуре, изводи, пријаве, електронска архива
Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за
обраду пријава, ажурирање електронске архиве.
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18.07.2016.   Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - фактуре, изводи, пријаве, електронска архива
Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за
обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

18.07.2016.  Предлог АЛСУ - План трошкова за јул 2016.г./допуна
Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на допуну плана трошкова за јул 2016.г.

07.07.2016.  Решење Привредног суда - Сагласност на план трошкова за мај и јун 2016.г.
Решење Привредног суда у Краљеву од 07.07.2016.г., којим се одобравају трошкови из приложеног плана за мај 2016.г.

08.07.2016.  Предлог АЛСУ - Изјашњење на позив Прекршајног суда и захтеве за покретање прекршајног поступка
Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности на текст изјашњења на позиве Прекршајног суда ради саслушања
окривљеног правног лица и текст изјашњења на захтеве за покретање прекршајног поступка

14.07.2016.  Поднесак - Захтев за давање сагласности за ангажовање професионалног обезбеђења "АЛФА ГАРД"
Израда и подношење захтева Привредном суду у Краљеву за ангажовање професионалног обезбеђања "АЛФА ГАРД" Крушевац, за
једно чуварско место ради обезбеђења магацина у производним халама, као и магацина у кругу фабрике

15.07.2016.  Закључак Привредног суда - Ангажовање професионалног обезбеђања "АЛФА ГАРД" Крушевац
Закључак Привредног суда у Краљеву од 15.07.2016.г., којим се одобрава ангажовање професионалног обезбеђања "АЛФА ГАРД"
Крушевац, за једно чуварско место ради обезбеђења магацина у производним халама, као и магацина у кругу фабрике

15.07.2016.  Закључак Привредног суда - Закључење Уговора о ПП пословима са Горицом Ристић и Сањом
Закључак Привредног суда од 15.07.2016.г., којим се одобрава закључење Уговора о ПП пословима са Горицом Ристић и Сањом
Вукосављевић у циљу обраде података и обављања књиговодствених и административних послова.

19.07.2016.  Поднесак - Захтев за давање сагласности на допуну плана трошкова за јун 2016.г.
Израда плана и спецификације трошкова и подношење Захтева Привредном суду у Краљеву, за давање сагласности на допуну плана
трошкова за јун 2016.г.

19.07.2016.  Предлог АЛСУ - Проглашење банкротства
Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности на текст обраћања суду за доношење решења за проглашавање
банкротства стечајног дужника

22.07.2016.  Поднесак - Предлог за доношење решења о проглашењу банкрота
Израда и подношење предлога Привредном суду у Краљеву за проглашење банкрота стечајног дужника

26.07.2016.  Решење Привредног суда - Проглашење банкрота
Решење Привредног суда у Краљеву од 26.07.2016.г., којим се проглашава банкрот стечајног дужника и налаже стечајном управнику да
предузме све радње потребне ради уновчавања имовине стечајног дужника.

27.07.2016.  Поднесак - Захтев за давање сагласности на допуна плана трошкова за јул 2016.г.
Израда плана и спецификације трошкова и подношење Захтева Привредном суду у Краљеву, за давање сагласности на допуну плана
трошкова за јул 2016.г.

28.07.2016.  Предлог АЛСУ - План трошкова за август 2016.г.
Израда спецификације и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на приложени План трошкова за август 2016.г.

02.08.2016.  Предлог АЛСУ - Уступање на коришћење путничког аутомобила HYUNDAI TUCSON 2.0 рег.бр. TS 007-YR
Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности на текст обраћања Одбору поверилаца за уступање на коришћење
поверенику путничког аутомобила у власништву стечајног дужника, марке HYUNDAI TUCSON 2.0 рег.бр. TS 007-YR, до момента продаје

07.07.2016.  Записник Привредног суда - Испитно рочиште 07.07.2016.г.
На испитном рочишту одржаном 07.07.2016.г. у Привредном суду у Краљеву, разматрају се пријаве потраживања стечајних поверилаца,
према достављеној Листи потраживања од 20.06.2016.г. Листа потраживања није коначна, јер још увек пристижу нове пријаве, те је
заказано допунско испитно рочиште за 15.09.2016.г. у 12.00ч. Одлука о листи признатих и оспорених потраживања биће достављена
сречајним повериоцима у законском року.

02.08.2016.  Предлог АЛСУ - Гласање за УППР корпорације Фабрике аутомобила из Прибоја
Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности на текст обраћања суду поводом упућеног позива за гласање за УППР
Корпорације Фабрике аутомовила из Прибоја

02.08.2016.  Предлог АЛСУ - Откуп позиције Е2-280х320х66,5/6 (ИШ 8742819)
Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности на текст обраћања Одбору поверилаца за сагласност за откуп позиције Е2-
280х320х66,5/6 (ИШ 8742819), по цени са ПДВ-ом у износу од 7.440,00

04.08.2016.  Предлог АЛСУ - Уступање потраживања - КБМ банка Крагујевац и КБМ АСЦО Београд према Меллон
Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности на текст обраћања суду поводом уступања потраживања - промени
повериоца КБМ банка Крагујевац и КБМ АСЦО Београд према Меллон Себиа Београд

10Предузеће за производњу хидрауличких цилиндара ППТ-ЦИЛИНДРИ АД Трстеник - у стечају - Извештај за  јул - септембар 2016.



04.08.2016.  Предлог АЛСУ - Исправка Закључка о листи утврђених и спорних потраживања - ППТ Наменска а.д.
Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности на текст обраћања суду за исправку Закључка о листи утврђених и спорних
потраживања, везано за повериоца ППТ Наменска а.д. Трстеник

05.08.2016.  Поднесак - Захтев за давање сагласности на план трошкова за август 2016.г.
Израда плана и спецификације трошкова и подношење Захтева Привредном суду у Краљеву, за давање сагласности на план трошкова
за август 2016.г.

05.08.2016.  Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - фактуре, изводи, пријаве, електронска архива
Наношење и ажурирање података у ЕРС-у - наношење улазних и излазних фактура, уплата и исплата по изводима, података везаних за
обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

15.08.2016.  Поднесак - Обавештење о уступању потраживања КБМ банка Крагујевац и КБМ АСЦО Београд према
Израда и подношење Поднеска Привредном суду у Краљеву, којим се доставља обавештење поводом уступања потраживања -
промени повериоца КБМ банка Крагујевац и КБМ АСЦО Београд према Меллон Себиа Београд

19.08.2016.  Поднесак - Исправка закључка о листи утврђених и спорних потраживања - ППТ НАМЕНСКА Трстеник
Израда и подношење Поднеска Привредном суду у Краљеву, којим се захтева исправка Закључка о листи утврђених и спорних
потраживања, везано за повериоца ППТ Наменска а.д. Трстеник

23.08.2016.  Предлог АЛСУ - Достављање Листе признатих и оспоренихј потраживања за рочиште 15.09.2016.г.
Достављање ЛИсте признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за испитно рочиште 15.09.2016.г.

06.09.2016.  Поднесак - Достављање Листе признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште 15.09.2016.г.
Достављање Листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за испитно рочиште 15.09.2016.г.

31.08.2016.  Предлог АЛСУ - План трошкова за септембар 2016.г.
Израда спецификације и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на приложени План трошкова за септембар 2016.г.

05.09.2016.  Предлог АЛСУ - Изјашњење на позив Прекршајног суда, ради саслушања окривљеног правног лица
Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности на текст изјашњења на позив Прекршајног суда у Крушевцу, ради
саслушања окривљеног правног лица - стечајног дужника,  са приложеним захтевом за покретање прекршајног поступка

31.08.2016.  Предлог АЛСУ - Закључење уговора о ПП пословима са Горицом Ристић и Сањом Вукосављевић
Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности на закључење уговора о ПП пословима са Горицом Ристић и Сањом
Вукосављевић

05.09.2016.  Предлог АЛСУ - План трошкова за септембар 2016.г./ допуна
Израда спецификације и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на приложену  допуну плана трошкова за бр.1 за септембар
2016.г.

03.08.2016.  Решење Привредног суда - Сагласност на допуну бр.1 плана трошкова за јун 2016.г.
Решење Привредног суда у Краљеву од 03.08.2016.г., којим се одобравају трошкови из приложене допуне плана за јун 2016.г.

03.08.2016.  Решење Привредног суда - Сагласност на план трошкова и допуну бр.1 за јул 2016.г.
Решење Привредног суда у Краљеву од 03.08.2016.г., којим се одобравају трошкови из приложеног плана трошкова за јул и допуне
плана за јул 2016.г.

05.07.2016.  Поднесак - Достава обавештења Агенције за реституцију
Израда и подношење поднеска Привредном суду у Краљеву, којим се доставља обавештење Агенције за реституцију бр.456-06-023-
000197/215-01, а односи се на поднете захтеве за враћање одузете имовине, која је у власништву стечајног дужника

08.07.2016.  Пријем позива Прекршајног суда у Трстенику ради саслушања заказаног 13.07.2016.г.
Пријем позива Прекршајног суда у Трстенику ради саслушања заказаног 13.07.2016.г., везано за царински прекршај

07.07.2016.  Решење Привредног суда - Обустављање поступка у предмету Ив.958/2010
Пријем Решења Привредног суда у Трстенику, којим се обуставља поступак у предмету И.бр.157/16 од 07.03.2016.г., у правној ствари
повериоца Савић Јелене из Трстеника

13.07.2016.  Решење Привредног суда - Обустављање извршења Ив.375/2015
Пријем Решења Привредног суда у Краљеву, којим се обуставља извршење одређено решењем о извршењу Ив.375/2015 од
10.03.2015.г., у правној ствари повериоца ХАХН И КОЛБ А.Д. БЕОГРАД

08.07.2016.  Поднесак - Обавештење Прекрушајном суду у Трстенику о покренутом стечајном поступку
Достављање обавештења Прекрушајном суду у Трстенику о покренутом стечајном поступку, а везано за примљен Захтев за покретање
прекршајног поступка 02-02 бр.П3 19/1-16 од 03.03.2016

27.07.2016.  Решење Привредног суда - Обустављање извршења Ив.3759/2009
Пријем Решења Привредног суда у Краљеву, којим се обуставља извршење одређено решењем о извршењу Ив.3759/2009 од
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27.11.2009.г., у правној ствари повериоца ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БЕОГРАД

06.09.2016.  Поднесак -Обавештење Прекршајном суду у Крушевцу о покренутом стечајном поступку
Достављање обавештења Прекрушајном суду у Трстенику о покренутом стечајном поступку, а везано за примљен позив бр.5ПР
1378/2016 од 26.08.2016.г., поводом учињеног царинског прекршаја

06.09.2016.  Позив Прекршајног суда - Давање изјаве заказано за дан 06.09.2016.г. по предмету 5ПР 1378/2016
Пријем позива Прекршајног суда у Крушевцу, у циљу давања изјаве и пружања потребних информација заказано за дан 06.09.2016.г., а
везано за предмет 5ПР 1378/2016

06.09.2016.  Захтев банкама за достављање понуде за орочење динарских средстава
Припремљен и послат Захтев за достављање понуде за орочење динарских средстава у износу од 20.000.000,00 дин., на период од 60
дана, следећим банкама: ЕУРОБАНК АД Београд , СОЦИЕТЕ ГЕНЕРАЛЕ БАНКА СРБИЈЕ Београд, ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА Београд,
ЕРСТЕ БАНКА Београд и ВОЈВОЂАНСКА БАНКА Нови Сад

06.09.2016.  Израда комерцијалне документације - јул и август 2016.г.
Припремљена је и послата документација / рачуни везани за фактурисање закупа пословног простора стечајног дужника  и трошкова
струје и комуналних услуга за јул и август 2016.г. закупцу ППТ ПЕТОЛЕТКА Трстеник.

06.09.2016.  Предлог АЛСУ - План трошкова за септембар 2016.г./допуна
Припремљена и послата спецификација и Предлог АЛСУ за давање сагласности на приложену допуну Плана трошкова за септембар
2016.г.

06.09.2016.  Поднесак Привредном суду - Листе признатих и оспорених потраживања за рочиште 15.09.2016.г.
Привредном суду у Краљеву, достављена је Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца,
припремљена за рочиште 15.09.2016.г.

08.09.2016.  Сагласност АЛСУ на Листу признатих и оспорених потраживања за рочише 15.09.2016г.
Примљена је сагласност АЛСУ бр.174-9/02-27-13993 од 02.09.2016.г. на Листу признатих и оспорених потраживања разлучних и
стечајних поверилаца за испитно рочиште 15.09.2016.г.

08.09.2016.  Захтев Управе царине - царнарнице Крушевац по предмету бр. П 2-12/1-16
Примљен је захтев Управе царине - царнарнице Крушевац по предмету бр. П 2-12/1-16 од 25.02.2016.г. за покретење прекршајног
поступка.

08.09.2016.  Предлог АЛСУ - Изјашњење на пријаве потраживања "Инвест банке" Београд и Агенције за осигурање
Припремљен је и упућен предлог АЛСУ за давање сагласности на текст изјашњења на пријаве потраживања стечајних поверилаца
"Инвест банке" у стечају Београд и Агенције за осигурање депозита Београд,  на рочишту 15.09.2016.г.

08.09.2016.  Сагласност АЛСУ на план трошкова за септембар 2016.г.
Примљена је сагласност АЛСУ бр.174-9/02-27-14168 од 06.09.2016.г. на приложени плана трошкова за септембар 2016.г.

12.09.2016.  Сагласност АЛСУ на текст изјашњења по предмету 5ПР.1378/2016
Примљена је сагалсност АЛСУ број 174-9/02-27-14255 од 08.09.2016.г. на текст изјашњења на позив суда у Крушевцу у предмету
5ПР.1378/2016

12.09.2016.  Поднесак - Захтев за давање сагласности на план трошкова за септембар 2016.г.
Припремљен је план и спецификације трошкова и поднет Захтев Привредном суду у Краљеву, за давање сагласности на план трошкова
за септембар 2016.г.

13.09.2016.  Предлог АЛСУ - Изјашњење на допис повериоца "Ниццо" д.о.о. Београд
Припремљен је и упућен предлог АЛСУ за давање сагласности на текст изјашњења на захтев стечајног повериоца "Ниццо" д.о.о. за
поновно прегледање поднете пријаве потраживања под редним бројем 284.

13.09.2016.  Предлог АЛСУ - Орочење средстава код "Социете генерале" банке Београд
Припремљен и послат Предлог АЛСУ за давање сагласности на закључење уговора о орочењу слободнх динарских средстава код
"Социете генерале" банке Београд, као најповољније г понуђача, у износу од 20.000.000,00 дин. на период од 60 дана.

13.09.2016.  Сагласност АЛСУ за ангажовање Горице Ристић и Сање Вукосављевић
Сагласност АЛСУ бр.174-9/02-27-14152 од 06.09.2016.г. за ангажовање Горице Ристић и Сање Вукосављевић

15.09.2016.  Сагласност АЛСУ на захтев повериоца "Ниццо"д.о.о. Београд
Примљена сагласност АЛСУ број174-9/02-27-44534 од 15.09.2016.г. на текст изјашњења на захтев стечајног повериоца "Ниццо" д.о.о.
Београд за поновно прегледање поднете пријаве потраживања под редним бројем 284.

15.09.2016.  Захтев осигуравајућим кућама за достављање понуде за осигурање имовине
Припремљени су и упућени Захтеви за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника осигуравајућим кућама и то: ДДОР
Нови Сад, ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд, ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ Крушевац, ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ Крушевац.
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15.09.2016.  Обавештење о оспоравању потраживања бр.315 и 317
Припремљена су и послата обавештења о оспоравању потраживања бр.315 повериоца Марковић Слободана Трстеник и потраживања
бр.317 повериоца Савић Јелене Трстеник

15.09.2016.  Записник са допунског испитног рочошта одржаног 15.09.2016.г.
Пре почетка рочишта суд констатује да су приспели захтеви и то: захтев Драгослава Вукадиновића 08.09.2016., захтев Мирка Петковића
и Милорада Дачића 06.09.2016., поднесак ИНВЕСТБАНКЕ 26.09.2016. за поновно преиспитивање потраживања, које је суд непосредно
уручио поверенику стечајног управника. Стечајни управник је предложио да се одреди ново допунско испитно рочиште, како би се о
поднетим пријавама у потпуности изјаснио и изјавио је да остаје при листи коју је доставио 07.09.2016.г. Суд је донео решење да се
допунско испитно рочиште одлаже и ново заказује за 07.10.2016.г.

20.09.2016.  Понуда за процену имовине Бладимира Драшковића
Примљена је понуда Владимира Драшковића из Београда за процену имовине, а по објављеном огласу за прикупљање понуда за
процену имовине стечајног дужника.

20.09.2016.  Примљене понуде осигуравајућих кућа за осигурање имовине
Примљене су понуде осигуравајућих кућа ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Трстеник и ВИЕНЕР СТАДТИСЦХЕ Крушевац, за осигурање имовине
стечајног дужника, а према упућеном захтеву за достављање понуде.

21.09.2016.  Обавештење о признатим потраживањима по пријавама бр. 297, 312, 315, 317
Припремљена су послата Обавештења о признатим потраживањима стечајнихм повериоцима и то: Инвест банци у стечају Београд
(бр.пријаве 312), Аганцији за осигурање депозита Београд (бр.пријаве 297), Марковић Слободану Трстеник (бр.пријаве 315) и Савић
Јелени Трстеник (бр.пријаве 317)

21.09.2016.  Сагласност АЛСУ на изјашњење на пријаве потраживања бр. 297, 312, 315, 317
Примљена је сагласност АЛСУ бр.174-9/02-27-14533 од 15.09.2016.г. на текст изјашњења везано за примљене пријаве потраживања
стечајних повериоца и то: Инвест банке у стечају Београд (бр.пријаве 312), Аганције за осигурање депозита Београд (бр.пријаве 297),
Марковић Слободана Трстеник (бр.пријаве 315) и Савић Јелене Трстеник (бр.пријаве 317)

22.09.2016.  Сагласност АЛСУ на орочење средстава код "Социете генерале" банке Београд
Примљена је сагласност АЛСУ бр.17-9/02-27-14548 од 16.09.2016.г. за закључење уговора о орочењу слободнх динарских средстава код
"Социете генерале" банке Београд, у износу од 20.000.000,00 дин. на период од 60 дана.

22.09.2016.  Сагласност АЛСУ за ангажовање Горице Рисић и Сање Вукосављевић почев од 04.08.2016.г.
Примљена је сагласност АЛСУ бр.174-9/02-27-14556 од 16.09.2016.г. за ангажовање Горице Ристић из Крушевца и Сање Вукосављевић из
Трстеника почев од 04.08.2016.г.

23.09.2016.  Примљене понуде осигуравајућих кућа за осигурање имовине
Примљена је понуда ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ Београд, за осигурање имовине стечајног дужника, а према упућеном захтеву за достављање
понуде.

23.09.2016.  Предлог АСЛУ - Листа признатих и оспорених потраживања за рочиште 07.10.2016.г.
Припемљен је и достављен Предлог АЛСУ за давање сагласности на Листу признатих и оспорених потраживања за рочиште 07.10.2016.г.

23.09.2016.  Молба за уплату доприноса за ПИО бившим запосленима "Прве петолетке" Трстеник
Примљена је молба за уплату доприноса за ПИО бившим запосленим радницима, упућену од стране Удружења бивших радника "Прва
петолетка" Трстеник

26.09.2016.  Обавештење о оспоравању потраживања бр.270, 290, 310, 267, 316, 318
Припремљена су и послата обавештења о оспоравању потраживања бр.290 повериоца КБМ БАНКА Крагујевац,   бр.270 повериоца
Дачић Милорада Трстеник, бр.310 повериоца Дачић Милорада Трстеник,бр.267 повериоца Петковић Марка Трстеник, бр.316
повериоца Алексић Мирослава Трстеник, бр.318 повериоца Недељковић Мирослава Трстеник.

26.09.2016.  Поднесци / захтеви стечајних поверилаца за преиспитивање пријава потраживања
Примљени су поднесци/захтеви поднети Привредном суду у Краљеву за преиспитивање пријава потраживања стечајних поверилаца:
ИНВЕСТБАНКА Београд, ДИРЕКТНА БАНКА Крагујевац и КБМ АСЦО Београд.

26.09.2016.  Предлог АЛСУ - Изјашњење на допис Министарства одбране - Управе за одбрамбене технологије Београд
Припремљен је и упућен предлог АЛСУ за давање сагласности на текст изјашњења на допис Министарства одбране - Управе за
одбрамбене технологије Београд, везано за тражену информацију о тренутном статусу, односно фази стечајног поступка.

26.09.2016.  Решење Привредног суда - План трошкова за август и септембар 2016.г.
Примљено је Решење Привредног суда у Краљеву од 16.09.2016.г. којим се даје сагласност на план трошкова за август 2016.г. изузев
тачке 5 и септембар 2016.г. изузев тачке 5.

26.09.2016.  Пресуда Основног суда у Трстенику по предмету П1 1495/10
Примљена је Пресуда Основног суда у Трстенику по предмету П1 1495/10 у правној ствари стечајних поверилаца Недељковић
Мирослава и Алексић Мирослава из Трстеника.

27.09.2016.  Предлог АЛСУ - План трошкова за октобар 2016.г.
Припремљена и послата спецификација и Предлог АЛСУ за давање сагласности на приложен План трошкова за октобар 2016.г.
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28.09.2016.  Предлог АЛСУ - Уговор о осигурању имовине са "Венер стадтисцхе"  Београд
Припремљен је и послат предлог АЛСУ за давање сагласности за закључење уговора о осигурању имовине/ грађевинских објеката и
опреме од пожара и других опасности са "Венер стадтисцхе"  Београд

28.09.2016.  Поднесак Привредном суду - Листе признатих и оспорених потраживања за рочиште 07.10.2016.г.
Привредном суду у Краљеву, достављена је Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца,
припремљена за рочиште 07.10.2016.г.

30.09.2016.  Поднесак - Изјашњење на пријаву потраживања бр. 18
Припремљено је и послато изјашњење Привредном суду у Краљеву, на поднету пријаву потраживања бр.18 стечајног повериоца
Петковић Мирка.

30.09.2016.  Закључак Привредног суда којим се одобрава ангажовање Горице Ристић и Сање Вукосављевић на
Примљен је Закључак Привредног суда у Краљеву од 30.09.2016.г., којим се даје сагласност на ангажовање Горице Ристић и Сање
Вукосављевић на период од 04.08.2016.г. до 04.11.2016.г. у циљу обављања административно техничких послова.

30.09.2016.  Сагласност АЛСУ на Листу признатих и оспорених потраживања за рочиште 07.10.2016.г.
Примљена је сагласност АЛСУ бр.174-9/02-27-15076 од 28.09.2016.г. на Листу признатих и оспорених потраживања припремљену за
рочиште 07.10.2016.г.
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Прилози

20.04.2017.Датум:

Предузеће за производњу хидрауличких цилиндара ППТ-
ЦИЛИНДРИ АД Трстеник - у стечају

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 4. Ст. 13/2016

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2016. 30.09.2016.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 366.000,009/05.07.16. 05.07.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 366.000,0011 06.09.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 366.000,0012 06.09.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 366.000,0013/05.10.16. 05.09.2016.

Укупно: 1.464.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)

РТБ БОР - ГРУПА РУДНИК БАКРА МАЈДАНПЕК ДОО 1.958.932,9110/23.08.16. 23.08.2016.

Укупно: 1.958.932,91

Укупни приходи: 3.422.932,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2016.за период од: 30.09.2016.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 50.000,0033/5 02.09.2016.

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 50.000,0030.08.2016/5 30.08.2016.

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 50.000,0030.09.2016/6 30.09.2016.

Укупно: 150.000,00

150.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 4.900,0033/6 02.09.2016.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 4.900,0030.08.2016.г. 30.08.2016.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 3.530,0030.09.2016. 30.09.2016.

Укупно: 13.330,00

Комуналне услуге

КОМСТАН ТРСТЕНИК 4.693,0832-00798 31.07.2016.

КОМСТАН ТРСТЕНИК 125.571,1944-1607/7186 31.07.2016.

КОМСТАН ТРСТЕНИК 147.786,377913 31.08.2016.

КОМСТАН ТРСТЕНИК 149.249,6640-1609/7913 30.09.2016.

Укупно: 427.300,30

Гориво и мазиво

ГОРИВО И МАЗИВО 4.449,0033/1 02.09.2016.

ГОРИВО И МАЗИВО 3.502,2030.08.2016. 30.08.2016.

ГОРИВО И МАЗИВО 6.061,5040/2 30.09.2016.
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Гориво и мазиво

Укупно: 14.012,70

Пошта и телефон

ПОШТА И ТЕЛЕФОН 2.544,6033/4 31.07.2016.

ПОШТА И ТЕЛЕФОН 3.767,0030.08.2016/6 30.08.2016.

ПОШТА И ТЕЛЕФОН 2.589,5040 30.09.2016.

Укупно: 8.901,10

Платни промет

ПИРЕУС БАНКА АД 4.000,0023/08.07.2016.г. 08.07.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 171,7425/18.07.2016-2 18.07.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 1.206,3926-1 20.07.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 650,0028/01.08.2016.г. 01.08.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 650,0031 31.08.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 432,4633/7 02.09.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 4.000,0036 22.09.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 650,0037/2 30.09.2016.

Укупно: 11.760,59

Трошкови проф. обезбеђења имовине

АЛФА ГАРД Д.О.О. 58.752,001600627 01.08.2016.

АЛФА ГАРД Д.О.О. 107.136,001600704 06.09.2016.

Укупно: 165.888,00

Бруто зараде по уговору о делу

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 67.275,3426/20.07.2016.г. 20.07.2016.

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 67.275,3433 02.09.2016.

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 67.275,3430.08.2016/3 30.08.2016.

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 67.275,3430.09.16/5 30.09.2016.

Укупно: 269.101,36

Књиговодствене услуге

АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР 18.000,002016-131 13.07.2016.

АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР 18.000,00159 31.08.2016.

АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР 18.000,00178 30.09.2016.

Укупно: 54.000,00

ПДВ

ПОРЕСКА УПРАВА Трстеник 214.681,0025/18.07.2016.г. 18.07.2016.

Укупно: 214.681,00

1.178.975,05Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.328.975,05

16Предузеће за производњу хидрауличких цилиндара ППТ-ЦИЛИНДРИ АД Трстеник - у стечају - Извештај за  јул - септембар 2016.



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-
73015-10
KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-3200310000345-91
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-29064-21
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-109230-64
Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1244092-8
NLB banka A.D.- Beograd, 310-175291-80
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-155723-14
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-179918-30
KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-3200310000346-88
KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-15310-89
Банка Интеса, 160-179912-48
Банка интеса-девизни, 00-501-0007077.1
ПИРЕУС БАНКА, 125-1824702-91
Banca intesa, 00-523-0000107.6
SOCIETE GENERALE BANK SRBIJA AD BEOGRAD, 908-27501-55

01.07.2016. 32.025.776,35Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2016.за период од: 30.09.2016.

Камате и други финансијски приходи

ПИРЕУС БАНКА 5.058,0005.07.2016.

ПИРЕУС БАНКА 8.839,7301.07.2016.

ПИРЕУС БАНКА 3.274,1501.07.2016.

ПИРЕУС БАНКА 3.274,1529.07.2016.

ПИРЕУС БАНКА 2.988,9901.08.2016.

ПИРЕУС БАНКА 3.274,1531.08.2016.

ПИРЕУС БАНКА 1.575,1601.09.2016.

ПИРЕУС БАНКА 88.524,5908.09.2016.

Укупно: 116.808,92

Наплата потраживања

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 300.000,0015.07.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 1.000.000,0029.07.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 150.000,0015.08.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 100.000,0015.08.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 361.953,5231.08.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 100.000,0031.08.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 400.000,0015.09.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 700.000,0030.09.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 28.949,1730.09.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 214.914,6730.09.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 14.200,8830.09.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 50.000,0030.09.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 56.208,1830.09.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 1.295,7730.09.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 11.785,1430.09.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 100.000,0030.09.2016.

Укупно: 3.589.307,33

Закуп (у извештајном периоду)

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 366.000,0029.07.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 366.000,0015.09.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 50.000,0030.09.2016.

Укупно: 782.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)

РТБ БОР - ГРУПА РУДНИК БАКРА МАЈДАНПЕК ДОО 1.958.932,9123.08.2016.

Укупно: 1.958.932,91
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Повраћај орочених средстава

SOCIETE GENERALE BANK SRBIJA AD BEOGRAD 20.000.000,0008.09.2016.

Укупно: 20.000.000,00

26.447.049,16Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2016.за период од: 30.09.2016.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 50.000,0002.09.2016.

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 50.000,0020.07.2016.

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 50.000,0020.07.2016.

Укупно: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 4.900,0020.07.2016.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 4.900,0002.09.2016.

Укупно: 9.800,00

Комуналне услуге

КОМСТАН ТРСТЕНИК 9.507,8020.07.2016.

КОМСТАН ТРСТЕНИК 4.693,0820.07.2016.

КОМСТАН ТРСТЕНИК 4.693,0820.07.2016.

КОМСТАН ТРСТЕНИК 124.256,0920.07.2016.

КОМСТАН ТРСТЕНИК 4.693,0820.07.2016.

КОМСТАН ТРСТЕНИК 610.221,5920.07.2016.

КОМСТАН ТРСТЕНИК 338.983,0720.07.2016.

КОМСТАН ТРСТЕНИК 4.693,0820.07.2016.

КОМСТАН ТРСТЕНИК 125.571,1902.09.2016.

Укупно: 1.227.312,06

Гориво и мазиво

ГОРИВО И МАЗИВО 4.214,1020.07.2016.

ГОРИВО И МАЗИВО 4.449,0002.09.2016.

Укупно: 8.663,10

Пошта и телефон

ПОШТА И ТЕЛЕФОН 7.500,0020.07.2016.

ПОШТА И ТЕЛЕФОН 2.544,6002.09.2016.

Укупно: 10.044,60

Платни промет

ПИРЕУС БАНКА АД 4.000,0008.07.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 171,7418.07.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 1.206,3920.07.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 650,0001.08.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 650,0031.08.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 432,4602.09.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 4.000,0022.09.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 650,0030.09.2016.

Укупно: 11.760,59

Трошкови проф. обезбеђења имовине

АЛФА ГАРД Д.О.О. 58.752,0002.09.2016.

Укупно: 58.752,00
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Бруто зараде по уговору о делу

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 67.275,3420.07.2016.

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 67.275,3402.09.2016.

Укупно: 134.550,68

Књиговодствене услуге

АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР 18.000,0020.07.2016.

АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР 18.000,0002.09.2016.

Укупно: 36.000,00

ПДВ

ПОРЕСКА УПРАВА Трстеник 214.681,0018.07.2016.

Укупно: 214.681,00

Орочење средстава

SOCIETE GENERALE BANK SRBIJA AD BEOGRAD 20.000.000,0008.07.2016.

SOCIETE GENERALE BANK SRBIJA AD BEOGRAD 20.000.000,0022.09.2016.

Укупно: 40.000.000,00

41.861.564,03Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2016. 36.611.261,48

19Предузеће за производњу хидрауличких цилиндара ППТ-ЦИЛИНДРИ АД Трстеник - у стечају - Извештај за  јул - септембар 2016.


