
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:01.04.2016. 30.06.2016.
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 9.

Остала имовина

117.483.468,35

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

167.560.485,48Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

22.838.922,84

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

19.041.570,00

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.

01.04.2016.

 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 у укупном износу од  22.838.922,84 динара
5. Потраживања у укупном износу од 19.041.570,00 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,  опрема 39.788.618,00 динара

Укупан почетни биланс без депозита у извештајном периоду износи   167.560.485,48 динара

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

167.560.485,48

0,00

0,00

0,00

0,00

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

22.838.922,84

Укупно

19.041.570,00

Коментар

Повећање вредности имовине у извештајном периоду није било.
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 8.

22.838.922,84Готовина 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

19.041.570,00

 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

167.560.485,48

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

На основу излучних захтева према одлуци стечајног управника излучења из стечајне масе за следеће повериоце :
 - поверилац Рударско топионичарски басен Бор-група рудник бакра  Мајданпек излучење из стечајне масе следећих ствари :
1.Цилиндар ЛТМ 1120 fi240/210x10500mm    ком 1
2.Цилиндар ЛТМ 1120 fi220/190x10500mm    ком 1
3.Цилиндар за управљање fi70/32x310          ком 4
4.Цилиндар за управљање fi70/32x210          ком 4
5.Цилиндри за нивелацију                            ком 10
6.Цилиндар стабилизатора                           ком 1

-поверилац Техничка школа Трстеник из Трстеника излучење из стечајне масе машине за сечење-машинска тестера идентиф.шифра
5056529 тип 320 с.

Донета је одлука о излучење,али ни један ни други поверилац нису физички преузели своју имовину,тако д асе она налази и дање у
државини стечајног дужника

8.089.694,521.974.405,28

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

1.470.474,00

0,00 6.726.050,29

0,00

8.089.694,52

0,00

Лиценце и патенти

117.483.468,35

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

138.606.273,40

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

12.926.280,76

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.

1.974.405,28

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

2. У извештајном периоду дошло је до корекције вредности имовине за износе од 1.974.405,28 динара и 8.089.694,52 динара из разлога
што је дошло до наплаћеног потраживања већег од процењеног износа  од стране стечајног управника.
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Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

1.464.000,00

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

2.737.905,44

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,001.464.000,00

0,00

31.343,11

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

8.089.694,52

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

1.270.018,24

0,00

1.270.018,24

2а

0,0010.188.924,83

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

1.273.905,44

600.000,00

3.887,20

0,00

Коментар

Списак готовинских прилива
- У извештајном периоду  остварени готовински прилив је  10.188.924,83 динара и то
1. Износ од 10.439,17 динара се односи на редовну камату код Пиреус банке, док  је износ од 20.903,94 дошао као други финансијски
приход - поврат срдестава од стране Управе царина.
4. Наплата потраживања потиче од наплате по основу фактура за услуге у претходном периоду и то ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК
5.000.000,00 динара, Железара Смедерево 100.000,00 динара, Пнеуматик Флекс доо Нова Пазова  146.874,00 динара и Аутотехник
Прогрес доо Београд 2.842.820,52 динара
10. Наплата у износу од 1.464.000,00 динара односи се на услуге закупа које су фактурисане у извештајном периоду за период за задња
4 месеца ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО Трстеник 4х366.000,00
11. 3.887,20 динара односи се на повраћај средстава од  Републичког фонда пензијског и инвалидског осигурања  2 х 306,10 и  3.275,00
динара се односе на уплату рате за стан на име Антонијевић Смиљка
13.Уплата од стране Привредног Суда предујма за покретање  стечајног поступка  600.000,00 динара.
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Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

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

50.000,00 150.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 150.000,00 100.000,00100.000,00

0,00 0,00
4.

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

50.000,00 150.000,005. 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

0,00 150.000,008. Остали трошкови стечајног поступка 150.000,00 0,00150.000,00

Укупно 250.000,00100.000,00 300.000,00 1.050.000,00 900.000,00

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

6.995,00 10.180,001. Канцеларијски материјал 10.180,00 4.900,0012.275,00

0,00 703.202,392. Електрична енергија 1.900.000,00 703.202,390,00

14.200,88 1.087.539,993. Комуналне услуге 1.039.250,14 1.101.740,870,00

2.667,00 12.386,104. Гориво и мазиво 12.386,20 4.214,1010.839,00

3.500,00 13.500,005. Пошта и телефон 13.500,00 7.500,009.500,00

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 6.189,848. Платни промет 43.500,00 0,006.189,84

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

0,00 560.227,4815. Бруто зараде по уговору о делу 596.180,88 0,00560.227,48

18.000,00 54.000,0016. Књиговодствене услуге 54.000,00 18.000,0054.000,00

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

8.490,00 3.000,0019. Административне таксе 0,00 0,0011.490,00

4.520.004,00 -4.434.854,0020. ПДВ 146.150,00 0,0085.150,00

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

2.400,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 0,002.400,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 752.071,324.576.256,88 3.815.147,22 -1.984.628,20 1.839.557,36

Трошкови стечајног поступка
1.Уплатом од стране Привредног Суда у Краљеву предујма у износу од 600.000 дин,настала је и обавеза повраћаја предујма предлагачу.
3. Прелиминарна награда ст. управника
- На почетку извештајног периода неизмирене обавезе су износиле 50.000,00 динара
- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду је 150.000,00  динара
- стварно настали трошкови у извештајном периоду су 150.000,00 динара
- плаћени трошкови у извештајном периоду  100.000,00 динара и
- неизмирене обавезе  100.000,00 динара
5. Накнада трошкова стечајног управника

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

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода  50.000,00 динара
- одобрених трошкова по закључку стечајног судије није било
- стварно настали трошкови у извештајном периоду су 150.000,00 динара
- плаћених трошкова у обрачунском периоду није било
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода  200.000,00 динара
8. Остали трошкови стечајног поступка
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода нису постојале,
- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износиле су 150.000,00 динара
- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 150.000,00 динара и односе се на трошкове из претходног периода
- плаћени трошкови у извештајном периоду износе 150.000,00 динара и исплаћени су на основу Реш- стечајног судије,прелиминарна
награда привременог стечајног управника у претходном стечајном поступку.
- неизмирених обавеза на крају извештајног периода није било.
Обавезе стечајне масе
1. Канцеларијски материјал
-неизмирене обавезе на почетку извешт.периода 6.995,00 динара
-одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 10.180,00 динара
-стварно настали трошкови у извештајном  периоду  10.180,00 динара
-плаћени трошкови у извештајном периоду 12.275.00 динара
-неизмирене обавезе на крају извештајног периода  4.900,00 динара
2. Електрична енергија
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 0,00
- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије  1.900.000,00 динара
- стварно настали трошкови у извештајном периоду 703.202,39 динара
- плаћених трошкова није било
-неизмирене обавезе на крају извештајног периода дин.703.202,39 динара
3. Комуналне услуге
- неизмирене обавезе из претходног периода 14.200.88 динара
- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 1.039.250,14 динара
- стварно настали трошкови у извештајном периоду 1.087.539,99 динара
- плаћених трошкова није било
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода  1.101.740,87 динара
4. Гориво и мазиво
- неизмирене обавезе на почетку извеш. периода 2.667,00 динара
-одобрени планирани трошкови  12.386,20 динара
-стварно настали трошкови у извештајном периоду 12.386,10 динара
- плаћени трошкови у извештајном периоду 10.839,00 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода  4.214,10 динара
5. Пошта и телефон
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода  3.500,00 динара
- одобрени планирани трошкови  13.500,00 динара
- стварно настали трошкови у извештајном периоду  13.500,00 динара
- плаћени трошкови у извештајном периоду  9.500,00 динара
-неизмирене обавезе на крају извештајног периода 7.500,00 динара
8. Платни промет
- неизмирених обавеза на почетку извештајног периода није било.
- Одобрени трошкови платног промета  43.500,00 динара
- стварно настали трошкови  6.189,84 динара
- плаћени трошкови у извештајном периоду  6.189,84 динара
- неизмирених  обавеза на крају извештајног периода није било
15. Бруто зараде по уговору о делу
- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 596.180,88 динара
- стварно настали трошкови у извештајном периоду  560.227,48 динара
- плаћени трошкови у извештајном периоду 560.227,48 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 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  54.000,00 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода  18.000,00 динара
19. Административне таксе
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 8.490,00 динара
- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду 0,00 динара
- стварно настали трошкови у извештајном периоду 3.000,00 динара
- плаћени трошкови 11.490,00 динара и
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода 0,00 динара
20. ПДВ
- Извршен је  отпис обавеза за ПДВ из претходног стечајног поступка који има третман обавеза стечајне масе уколико дође до отварања
стечаја,а који је пренет из претходног кварталног извештаја  у износу од 4.520.004,00 динара из разлога што је исто потраживање

6Предузеће за производњу хидрауличких цилиндара ППТ-ЦИЛИНДРИ АД Трстеник - у стечају - Извештај за  април - јун 2016.



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

пријављено од стране ПОРЕСКЕ УПРАВЕ и опредељено у 3 исплатни ред и као такво и признато.
- одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 146.150,00 динара
-стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 85.150,00 динара
- плаћени трошкови у извештајном пероду износе 85.150,00 динара и
- неизмирених обавеза на крају извештајног периода није било
24. Остали трошкови стечајне масе
- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.400,00 динара и односе се на трошкове израде печата на ППТ
ЦИЛИНДРЕ У СТЕЧАЈУ
- одобрених трошкова није било као ни стварно насталих у извештајном периоду
- плаћени трошкови износе 2.400,00 динара

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

0,00

0,00

2.

0,00

0,00

0,00

4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

0,00

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

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

Коментар

У извештајном периоду није било утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2016.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

22.838.922,84 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2016.

 5.

1.002.071,32

 4.

32.025.776,35

 2. 10.188.924,83

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно станје на рачунима свих банака укупно износи  22.838.922,84 динара
2. У извештајном периоду укупан прилив износи 10.188.924,83 динара
3.  Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.002.071,32 динара
6. Крајње стање на рачунима је  32.025.776,35 динара и то
- Piraeus banka   22.833.490,53 dinara и
- Banca Intesa девизни 9.192.285,82 dinara  ( 74.618,10 eura )
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0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.16.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2016.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни предузећа.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Укупно

 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

14.105.261,92

117.483.468,35

6.726.050,29

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

171.811.030,91

Лиценце и патенти

1.470.474,00

32.025.776,35

 8.

30.06.2016.

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
- 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 14.105.261,92н 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
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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

15.04.2016.  Подношење Обрасца ПППДВ
Подношење пореске пријаве за порез на додату вредност за период 01.03.2016. до 31.03.2016.г. - Образац ПППДВ

21.04.2016.  Поверилачко рочиште
Поверилачко рочиште у Привредном суду у Краљеву, коме је претходио низ припремних активности

19.04.2016.  Предлог АЛСУ - План трошкова за април 2016.г.
Израда спецификације и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на приложени План трошкова за април 2016.г.

18.04.2016.  Предлог АЛСУ - План трошкова за март 2016.г.
Израда спецификације и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на приложени План трошкова за март 2016.г.

27.04.2016.  Састанак у ПИО фонду у Крушевцу
Састанак у ПИО фонду, везано за повезивање стажа за 2011.г., за запослене који су у том периоду радили код стечајног дужника

28.04.2016.  Састанак у АЛСУ
Састанак у АЛСУ са руководиоцем пројекта

25.04.2016.  Анализа потраживања разлучних поверилаца
Анализа пријављених потраживања разлучних поверилаца

26.04.2016.  Анализа потраживања разлучних поверилаца
Анализа пријављених потраживања разлучних поверилаца

27.04.2016.  Анализа потраживања разлучних поверилаца
Анализа пријављених потраживања разлучних поверилаца

28.04.2016.  Анализа потраживања разлучних поверилаца
Анализа пријављених потраживања разлучних поверилаца

04.05.2016.  Анализа потраживања разлучних поверилаца
Анализа пријављених потраживања разлучних поверилаца

05.05.2016.  Анализа потраживања разлучних поверилаца
Анализа пријављених потраживања разлучних поверилаца

06.05.2016.  Анализа потраживања разлучних поверилаца
Анализа пријављених потраживања разлучних поверилаца

11.05.2016.  Поднесак - Захтев за сагласност на план трошкова за март 2016.г.
Израда плана и спецификације трошкова и подношење Захтева Привредном суду у Краљеву, за давање сагласности на план трошкова
за март 2016.г.

9Предузеће за производњу хидрауличких цилиндара ППТ-ЦИЛИНДРИ АД Трстеник - у стечају - Извештај за  април - јун 2016.



11.05.2016.  Поднесак - Захтев за сагласноста на план трошкова за април 2016.г.
Израда плана и спецификације трошкова и подношење Захтева Привредном суду у Краљеву, за давање сагласности на план трошкова
за април 2016.г.

24.05.2016.  Предлог ОП - Продужетак уговора бр.16-004-001 и 16-005-001
Израда и подношење Предлога Одбору поверилаца за давање сагласности за наставак уговора о закупу пословно производних
капацитета бр.16-004-001 и уговора о пословно техничкој сарадњи бр.16-005-001 од 14.01.2016.г. и анекс уговора бр.2 до продаје
имовине

11.05.2016.  Предлог АЛСУ - План трошкова за мај 2016.г.
Израда спецификације и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на приложени План трошкова за мај 2016.г.

18.04.2016.  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.

17.05.2016.  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.

22.04.2016.  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.

25.04.2016.  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.

01.04.2016.  Комплетирање улазне документације - март 2016
Комплетирање улазних рачуна стечајног дужника за фебруар 2016.г. и март 2016.г. Достављање исте књиговодственој агенцији

13.04.2016.  Захтев за гашење рачуна стечајног дужника и пренос средстава на нов рачун
Подношење захтева уз неопходне пратеће радње, везане за блокирање и гашење рачуна  стечајног дужника у Комерцијалној, КБМ,
Српској, НЛБ, АИК банци, а по основу добијеног пуномоћја АЛСУ и пренос средстава на нови рачун

04.04.2016.  Поднесак - Достављање листе потраживања
Израда и подношење  Поднеска Привредном суду у Краљеву, којим се доставља Листа вероватних потраживања за потребе
поверилачког рочишта, које ће бити одржано 21.04.2016.г.

07.04.2016.  Поверилачко рочиште
Поверилачко рочиште, са подразумеваним вишедневним активностима за припрему истог

13.04.2016.  Отварање рачуна - "ПИРЕУС банка" Крушевац
Предузимање потребних радњи за затварање рачуна стечајног дужника и отварање новог у Пиреус банци, у циљу јефтинијег платног
промета, једноставнијег генерисања извода и коришћења и једноставнијег обављања електронског плаћања

14.04.2016.  Предлог АЛСУ - Економско-финансијски извештај стечајног дужника / допуна
Израда и подношење допуне Предлога АЛСУ за давање сагласности на приложени економско-финансијски извештај стечајног дужника

14.04.2016.  Поднесак - Достава економско-финансијског извештаја
Израда и подношење Поднеска Привредном суду у Краљеву, којим се доставља економско-финансијски извештај стечајног дужника, а
све у склопу активности за припрему поверилачког рочишта и скупштину поверилаца 21.04.2016.г.

01.04.2016.  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.

04.04.2016.  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.

05.04.2016.  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.

13.04.2016.  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.

14.04.2016.  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
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обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

26.05.2016.  Поднесак - Захтев за сагласност на план трошкова за мај 2016.г.
Израда плана и спецификације трошкова и подношење Захтева Привредном суду у Краљеву, за давање сагласности на план трошкова
за мај 2016.г.

31.05.2016.  Предлог АЛСУ - Излучење за дизалицу марке ЛИЕБХЕРР
Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на предлог за излучење дизалице марке ЛИЕБХЕРР, по захтеву излучног
повериоца

17.06.2016.  Поднесак - Захтев за сагласност за излучење дизалице марке ЛИЕБХЕРР
Израда и подношење Поднеска Привредном суду у Краљеву за давање сагласности на предлог за излучење дизалице марке ЛИЕБХЕРР,
по захтеву излучног повериоца

31.05.2016.  Предлог АЛСУ - Продаја девиза са рачуна у БАНКА ИНТЕСА Београд
Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности за продају девиза са рачуна стечајног дужника у БАНКА ИНТЕСА Београд, у
износу од 74.618,10 еур-а

07.06.2016.  Предлог АЛСУ - Излучење машине за сечење
Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности за излучење машине за сечење - машинске тестере, произвођача
Првомајска - РАША и.ш.5056529 тип 320ц, по захтеву излучног повериоца - Техничка школа Трстеник

17.06.2016.  Поднесак - Захтев за давање сагласности за излучење машине за сечење
Израда и подношење Поднеска Привредном суду у Краљеву за давање сагласности за излучење машине за сечење - машинске тестере,
произвођача Првомајска - РАША и.ш.5056529 тип 320ц, по захтеву излучног повериоца - Техничка школа Трстеник

07.06.2016.  Предлог АЛСУ - Уговор о ПП пословима са Горицом Ристић и Сањом Вукосављевић
Израда и подношење предлога АЛСУ за давање сагласности за закључење уговора о ПП пословима са Горицом Ристић и Сањом
Вукосављевић, у циљу обављања административних послова и обраде књиговодствених података

09.06.2016.  Предлог АЛСУ - План трошкова за јун 2016.г.
Израда спецификације и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на приложени План трошкова за јун 2016.г.

28.06.2016.  Поднесак - Захтев за сагласност на план трошкова за јун 2016.г.
Израда плана и спецификације трошкова и подношење Захтева Привредном суду у Краљеву, за давање сагласности на план трошкова
за јун 2016.г.

09.06.2016.  Предлог АЛСУ - Уговор "Алфа гуард" Крушевац
Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на ангажовање професионалног обезбеђења "Алфа гуард" Крушевац, за
једно чуварско место, у цилју обезбеђења магацина у производној хали и у кругу фабрике

15.06.2016.  Предлог АЛСУ - Листа признатих и оспорених потраживања за рочиште 07.07.2016.г.
Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на Листу признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних
поверилаца за испитно рочиште 07.07.2016.г.

17.06.2016.  Поднесак - Листа признатих и оспорних потраживања за рочиште 07.07.2016.г.
Достављање Привредном суду у Краљеву листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за испитно
рочиште 07.07.2016.г.

15.06.2016.  Предлог АЛСУ - Допуна плана трошкова за мај 2016.г.
Израда спецификације и подношење Допуне предлога АЛСУ за давање сагласности на приложени план трошкова за мај 2016.г.

28.06.2016.  Поднесак - Захтев за сагласност на допуну плана трошкова за мај 2016.г.
Израда плана и спецификације трошкова и подношење Захтева Привредном суду у Краљеву, за давање сагласности на допуну плана
трошкова за мај 2016.г.

21.06.2016.  Поднесак АЛСУ - Квартални извештај за период 01.01.-31.03.2016.г.
Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на квартални извештај за период 01.01. до 31.03.2016.г.

28.06.2016.  Предлог АЛСУ - План трошкова за јул 2016.г.
Израда спецификације и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности на приложени План трошкова за јул 2016.г.

23.06.2016.  Предлог АЛСУ - Пријава потраживања према зависним друштвима
Израда и подношење Предлога АЛСУ за давање сагласности за подношење пријаве потраживања према зависним друштвима Холдинг
ПРВА ПЕТОЛЕТКА Трстеник

27.06.2016.  Поднесак - Пријава потраживања према зависним друштвима
Подношење пријаве потраживања према зависним друштвима Холдинг ПРВА ПЕТОЛЕТКА Трстеник

19.05.2016.  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
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обраду пријава, ажурирање електронске архиве.

23.05.2016.  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.

27.05.2016.  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.

06.06.2016.  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.

09.06.2016.  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.

14.06.2016.  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.

20.06.2016.  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.

24.06.2016.  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.

30.06.2016.  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.

04.04.2016.  Испитивање/преиспитивање пријава потраживања
Испитивање примљених пријава потраживања. Разматрање оспорених пријава, приговора и других питања везаних за припрему Листе
потраживања за испитно рочиште.

16.05.2016.  Испитивање/преиспитивање пријава потраживања
Испитивање примљених пријава потраживања. Разматрање оспорених пријава, приговора и других питања везаних за припрему Листе
потраживања за испитно рочиште.

10.05.2016.  Испитивање/преиспитивање пријава потраживања
Испитивање примљених пријава потраживања. Разматрање оспорених пријава, приговора и других питања везаних за припрему Листе
потраживања за испитно рочиште.

19.04.2016.  Испитивање/преиспитивање пријава потраживања
Испитивање примљених пријава потраживања. Разматрање оспорених пријава, приговора и других питања везаних за припрему Листе
потраживања за испитно рочиште.

24.05.2016.  Испитивање/преиспитивање пријава потраживања
Испитивање примљених пријава потраживања. Разматрање оспорених пријава, приговора и других питања везаних за припрему Листе
потраживања за испитно рочиште.

27.05.2016.  Испитивање/преиспитивање пријава потраживања
Испитивање примљених пријава потраживања. Разматрање оспорених пријава, приговора и других питања везаних за припрему Листе
потраживања за испитно рочиште.

30.05.2016.  Испитивање/преиспитивање пријава потраживања
Испитивање примљених пријава потраживања. Разматрање оспорених пријава, приговора и других питања везаних за припрему Листе
потраживања за испитно рочиште.

07.06.2016.  Испитивање/преиспитивање пријава потраживања
Испитивање примљених пријава потраживања. Разматрање оспорених пријава, приговора и других питања везаних за припрему Листе
потраживања за испитно рочиште.
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08.06.2016.  Испитивање/преиспитивање пријава потраживања
Испитивање примљених пријава потраживања. Разматрање оспорених пријава, приговора и других питања везаних за припрему Листе
потраживања за испитно рочиште.

14.06.2016.  Испитивање/преиспитивање пријава потраживања
Испитивање примљених пријава потраживања. Разматрање оспорених пријава, приговора и других питања везаних за припрему Листе
потраживања за испитно рочиште.

22.06.2016.  Испитивање/преиспитивање пријава потраживања
Испитивање примљених пријава потраживања. Разматрање оспорених пријава, приговора и других питања везаних за припрему Листе
потраживања за испитно рочиште.

28.06.2016.  Испитивање/преиспитивање пријава потраживања
Испитивање примљених пријава потраживања. Разматрање оспорених пријава, приговора и других питања везаних за припрему Листе
потраживања за испитно рочиште.

29.06.2016.  Испитивање/преиспитивање пријава потраживања
Испитивање примљених пријава потраживања. Разматрање оспорених пријава, приговора и других питања везаних за припрему Листе
потраживања за испитно рочиште.

21.06.2016.  Испитивање/преиспитивање пријава потраживања
Испитивање примљених пријава потраживања. Разматрање оспорених пријава, приговора и других питања везаних за припрему Листе
потраживања за испитно рочиште.
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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:01.04.2016. 30.06.2016.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 366.000,001/24052016 24.05.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 366.000,002/24052016 24.05.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 366.000,003/24052016 24.05.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 366.000,004/09062016 09.06.2016.

Укупно: 1.464.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)

АНТОНИЈЕВИЋ СМИЉКО 3.275,0014/01062016/2 01.06.2016.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 306,1056/08042016 08.04.2016.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 306,1068/22042016 22.04.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 128.949,175/09062016 09.06.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 614.914,676/09062016 09.06.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 14.200,887/09062016 09.06.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 511.953,528/09062016 09.06.2016.

Укупно: 1.273.905,44

Укупни приходи: 2.737.905,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја
600.000,00

POVRACAJ_PREDU
JMA-2416916

20.04.2016.

Укупно: 600.000,00

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 50.000,00486/09062016 09.06.2016.

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 50.000,0005/2016 31.05.2016.

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 50.000,0006/2016 30.06.2016.

Укупно: 150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА 50.000,0030042016 30.04.2016.

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА 50.000,0030052016 31.05.2016.

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА 50.000,0030062016/2 30.06.2016.

Укупно: 150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 150.000,00484/09062016 09.06.2016.

Укупно: 150.000,00

1.050.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:
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Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 3.400,0016.06.2016. 16.06.2016.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 1.880,004/2016 30.04.2016.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 4.900,006/2016/1 30.06.2016.

Укупно: 10.180,00

Електрична енергија

ППТ РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД  ТРСТЕНИК - у стечају 191.248,8741-604/29022016 01.04.2016.

ППТ РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА АД  ТРСТЕНИК - у стечају 511.953,5249-650/18032016 01.04.2016.

Укупно: 703.202,39

Комуналне услуге

КОМСТАН ТРСТЕНИК 4.693,0841-00407 30.04.2016.

КОМСТАН ТРСТЕНИК 4.693,0874-00590 31.05.2016.

КОМСТАН ТРСТЕНИК 610.221,5998-1605/7186 31.05.2016.

КОМСТАН ТРСТЕНИК 124.256,0928-1604/7186 30.04.2016.

КОМСТАН ТРСТЕНИК 338.983,0771-1606/7186 30.06.2016.

КОМСТАН ТРСТЕНИК 4.693,0898-00679 30.06.2016.

Укупно: 1.087.539,99

Гориво и мазиво

ГОРИВО И МАЗИВО 4.214,0016.06.2016./2 16.06.2016.

ГОРИВО И МАЗИВО 3.958,004/2016/6 30.04.2016.

ГОРИВО И МАЗИВО 4.214,106/2016/8 30.06.2016.

Укупно: 12.386,10

Пошта и телефон

ПОШТА И ТЕЛЕФОН 3.000,0016.06.2016./1 16.06.2016.

ПОШТА И ТЕЛЕФОН 3.000,004/2016/5 30.04.2016.

ПОШТА И ТЕЛЕФОН 7.500,006/2016/7 30.06.2016.

Укупно: 13.500,00

Платни промет

ПИРЕУС БАНКА АД 125,478/19052016-1 19.05.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 805,009/20052016-24 20.05.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 175,0010/25052016 25.05.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 650,005/30042016 30.04.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 140,0011/26052016 26.05.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 650,0013/31052016/1 31.05.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 105,0014/01062016/1 01.06.2016.

КБМ БАНКА ад КРАГУЈЕВАЦ 370,0071/26042016 26.04.2016.

КБМ БАНКА ад КРАГУЈЕВАЦ 56,1272/27042016 27.04.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 200,0016/08062016/1 08.06.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 35,0028062016/1 28.06.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 650,0030062016 30.06.2016.

АИК БАНКА 300,001/22042016 22.04.2016.

Банка интеса-девизни

1.928,25

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.06.2016.

Укупно: 6.189,84

Бруто зараде по уговору о делу

ПОРЕСКА УПРАВА Трстеник 156.833,328/19052016 19.05.2016.

ОБРАДОВИЋ ЉИЉАНА 10.000,009/20052016 20.05.2016.

КНЕЖЕВИЋ НЕБОЈША 10.000,009/20052016-1 20.05.2016.

ЋИРИЋ ВЛАДИМИР 10.000,009/20052016-2 20.05.2016.

ЦВЕТАНОВИЋ ГОРАН 10.000,009/20052016-3 20.05.2016.

САВИЋ МАРИНА 10.000,009/20052016-4 20.05.2016.

ВУКОСАВЉЕВИЋ САЊА 10.000,009/20052016-6 20.05.2016.

РАКОВАЦ ДАЛИБОРКА 10.000,009/20052016-7 20.05.2016.

ЂАКОВИЋ БИСЕРКА 10.000,009/20052016-8 20.05.2016.
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Бруто зараде по уговору о делу

ФИЛИПОВИЋ БИЉАНА 10.000,009/20052016-9 20.05.2016.

СТАНОЈЛОВИЋ ДАНИЈЕЛА 10.000,009/20052016-10 20.05.2016.

АЛЕКСИЋ ДРАГАН 10.000,009/20052016-11 20.05.2016.

САВИЋ ДАРКО 10.000,009/20052016-12 20.05.2016.

МИЉОЈКОВИЋ ЗОРАН 10.000,009/20052016-13 20.05.2016.

ПЉАКИЋ ЈЕЛЕНА 10.000,009/20052016-14 20.05.2016.

КИТАНОВИЋ ЉИЉАНА 10.000,009/20052016-15 20.05.2016.

БЛАГОЈЕВИЋ СЛАВИЦА 10.000,009/20052016-16 20.05.2016.

МАРЈАНОВИЋ СЛАЂАНА 10.000,009/20052016-17 20.05.2016.

ВУЈАНАЦ МАРКО 10.000,009/20052016-18 20.05.2016.

МИЛИЋ БОЈАН 10.000,009/20052016-20 20.05.2016.

РАДИЋ ДРАГАНА 10.000,009/20052016-19 20.05.2016.

ЂУРИЋ ЗОРИЦА 10.000,009/20052016-21 20.05.2016.

ЈЕРЕМИЋ СЛАВИЦА 10.000,009/20052016-22 20.05.2016.

ЗДРАВИЋ НАДЕЖДА 10.000,009/20052016-23 20.05.2016.

ПОРЕСКА УПРАВА Трстеник 15.564,7311/26052016/1 26.05.2016.

ПОРЕСКА УПРАВА Трстеник 1.482,3611/26052016/2 26.05.2016.

ОБРАДОВИЋ ЉИЉАНА 22.826,0911/26052016/3 26.05.2016.

ОБРАДОВИЋ ЉИЉАНА 2.173,9111/26052016/4 26.05.2016.

ПОРЕСКА УПРАВА Трстеник 25.976,5014/01062016/2 01.06.2016.

РИСТИЋ ГОРИЦА 23.809,5214/01062016/3 01.06.2016.

ВУКОСАВЉЕВИЋ САЊА 14.285,7114/01062016/5 01.06.2016.

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 67.275,3416.06.2016./3 16.06.2016.

Укупно: 560.227,48

Књиговодствене услуге

АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР 18.000,002016-43 22.04.2016.

АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР 18.000,0018/16062016 30.05.2016.

АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР 18.000,00130/13072016 30.06.2016.

Укупно: 54.000,00

Административне таксе

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 3.000,0028.06.2016. 28.06.2016.

Укупно: 3.000,00

ПДВ

ПОРЕСКА УПРАВА Трстеник 85.150,0016.06.2016./4 16.06.2016.

Укупно: 85.150,00

2.535.375,80Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 3.585.375,80
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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

01.04.2016. 22.838.922,84Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Камате и други финансијски приходи

ПИРЕУС БАНКА 533,2004.05.2016.

ПИРЕУС БАНКА 6.821,7801.06.2016.

ПИРЕУС БАНКА 2.380,0027.05.2016.

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd 20.903,9422.04.2016.

ПИРЕУС БАНКА 704,1912.05.2016.

Укупно: 31.343,11

Наплата потраживања

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 2.000.000,0015.04.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 2.000.000,0012.05.2016.

ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО СМЕДЕРЕВО 100.000,0020.04.2016.

ПНЕУМАТИК ФЛЕКС ДОО НОВА ПАЗОВА 146.874,0002.06.2016.

АУТОТЕХНИК ПРОГРЕС ДОО БЕОГРАД 2.842.820,5215.04.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 500.000,0015.06.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 500.000,0030.06.2016.

Укупно: 8.089.694,52

Закуп (у извештајном периоду)

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 366.000,0031.05.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 366.000,0015.06.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 366.000,0015.06.2016.

ППТ ПЕТОЛЕТКА ДОО ТРСТЕНИК 366.000,0030.06.2016.

Укупно: 1.464.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)

АНТОНИЈЕВИЋ СМИЉКО 3.275,0001.06.2016.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 306,1008.04.2016.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 306,1022.04.2016.

Укупно: 3.887,20

Предујам за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја 600.000,0020.04.2016.

Укупно: 600.000,00

10.188.924,83Укупни приливи:
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Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 50.000,0009.06.2016.

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 50.000,0009.06.2016.

Укупно: 100.000,00

Остали трошкови стечајног поступка

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 150.000,0009.06.2016.

Укупно: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 3.400,0016.06.2016.

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 1.880,0025.05.2016.

ПАПИРУС КОМЕРЦ 6.995,0025.05.2016.

Укупно: 12.275,00

Гориво и мазиво

ГОРИВО И МАЗИВО 4.214,0016.06.2016.

ГОРИВО И МАЗИВО 3.958,0025.05.2016.

ГОРИВО И МАЗИВО 2.667,0025.05.2016.

Укупно: 10.839,00

Пошта и телефон

ПОШТА И ТЕЛЕФОН 3.000,0016.06.2016.

ПОШТА И ТЕЛЕФОН 3.500,0025.05.2016.

ПОШТА И ТЕЛЕФОН 3.000,0025.05.2016.

Укупно: 9.500,00

Платни промет

ПИРЕУС БАНКА АД 650,0030.04.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 125,4719.05.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 805,0020.05.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 175,0025.05.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 140,0026.05.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 650,0031.05.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 105,0001.06.2016.

КБМ БАНКА ад КРАГУЈЕВАЦ 370,0026.04.2016.

КБМ БАНКА ад КРАГУЈЕВАЦ 56,1227.04.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 200,0008.06.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 35,0028.06.2016.

ПИРЕУС БАНКА АД 650,0030.06.2016.

АИК БАНКА 300,0022.04.2016.

Банка интеса-девизни 1.928,2530.06.2016.

Укупно: 6.189,84

Бруто зараде по уговору о делу

ПОРЕСКА УПРАВА Трстеник 156.833,3219.05.2016.

ОБРАДОВИЋ ЉИЉАНА 10.000,0020.05.2016.

КНЕЖЕВИЋ НЕБОЈША 10.000,0020.05.2016.

ЋИРИЋ ВЛАДИМИР 10.000,0020.05.2016.

ЦВЕТАНОВИЋ ГОРАН 10.000,0020.05.2016.

САВИЋ МАРИНА 10.000,0020.05.2016.

ВУКОСАВЉЕВИЋ САЊА 10.000,0020.05.2016.

РАКОВАЦ ДАЛИБОРКА 10.000,0020.05.2016.
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Бруто зараде по уговору о делу

ЂАКОВИЋ БИСЕРКА 10.000,0020.05.2016.

ФИЛИПОВИЋ БИЉАНА 10.000,0020.05.2016.

СТАНОЈЛОВИЋ ДАНИЈЕЛА 10.000,0020.05.2016.

АЛЕКСИЋ ДРАГАН 10.000,0020.05.2016.

САВИЋ ДАРКО 10.000,0020.05.2016.

МИЉОЈКОВИЋ ЗОРАН 10.000,0020.05.2016.

ПЉАКИЋ ЈЕЛЕНА 10.000,0020.05.2016.

БЛАГОЈЕВИЋ СЛАВИЦА 10.000,0020.05.2016.

МАРЈАНОВИЋ СЛАЂАНА 10.000,0020.05.2016.

ВУЈАНАЦ МАРКО 10.000,0020.05.2016.

МИЛИЋ БОЈАН 10.000,0020.05.2016.

РАДИЋ ДРАГАНА 10.000,0020.05.2016.

ЂУРИЋ ЗОРИЦА 10.000,0020.05.2016.

ЈЕРЕМИЋ СЛАВИЦА 10.000,0020.05.2016.

ЗДРАВИЋ НАДЕЖДА 10.000,0020.05.2016.

ПОРЕСКА УПРАВА Трстеник 15.564,7326.05.2016.

ПОРЕСКА УПРАВА Трстеник 1.482,3626.05.2016.

ОБРАДОВИЋ ЉИЉАНА 22.826,0926.05.2016.

ОБРАДОВИЋ ЉИЉАНА 2.173,9126.05.2016.

ПОРЕСКА УПРАВА Трстеник 25.976,5001.06.2016.

РИСТИЋ ГОРИЦА 23.809,5201.06.2016.

КИТАНОВИЋ ЉИЉАНА 10.000,0020.05.2016.

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ 67.275,3416.06.2016.

ВУКОСАВЉЕВИЋ САЊА 14.285,7101.06.2016.

Укупно: 560.227,48

Књиговодствене услуге

АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР 18.000,0025.05.2016.

АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР 18.000,0025.05.2016.

АГЕНЦИЈА ПРОФИТ ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ ПР 18.000,0016.06.2016.

Укупно: 54.000,00

Административне таксе

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 3.000,0028.06.2016.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 5.030,0025.05.2016.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 3.460,0025.05.2016.

Укупно: 11.490,00

ПДВ

ПОРЕСКА УПРАВА Трстеник 85.150,0016.06.2016.

Укупно: 85.150,00

Остали трошкови стечајне масе

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ 2.400,0025.05.2016.

Укупно: 2.400,00

1.002.071,32Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2016. 32.025.776,35

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


