
Број предмета:

Назив стечајног дужника:

1. Ст. 6/2018

Друштво са ограниченом одговорношћу у друштвеној
својини за радно оспособљавање и запошљавање
инвалидних лица ШАМОТ-СЕРВИС, Аранђеловац - у
стечају

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Број лиценце:

07652569Матични број:

Датум отварања стечајног поступка:

Закон по ком се води стечајни поступак:

Статус поступка:

08.05.2018.

Закон о стечају 2017

Стечајни дужник

Датум израде извештаја: 21.08.2019.

1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-258086-84Текући рачуни стечајног дужника:

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: до:01.04.2019. 30.06.2019. године

 7.

Остала имовина

19.915.000,00

 4.

Готовина и готовински еквиваленти

22.952.881,11Укупно без депозита

0,00

 3.

Имовина

 2.

266.191,59

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 5.

Потраживања стечајног дужника и дати аванси

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.991.774,52

Непокретности

 1.

На дан

0,00

 Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

0,00

 6.

01.04.2019.

 10.

0,00

180.000,00

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

 8. Опрема

 9. Биолошка средства

599.915,00

0,00

1а

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:
1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 266.191,59 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 1.991.774,52 динара
4. Залихе у износу од 180.000,00 динара

1Друштво са ограниченом одговорношћу у друштвеној својини за радно оспособљавање и запошљавање инвалидних лица
ШАМОТ-СЕРВИС, Аранђеловац - у стечају - Извештај за  април - јун 2019.



7. Непокретности у износу од 19.915.000,00 динара
8. Опрема у износу од 599.915,00 динара

 6.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 5.

22.952.881,11

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 4.

Остала имовина

1б

180.000,00

Коригована вредност
имовине

Непокретности

0,00

 9.

0,00

0,00

19.915.000,00

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 3.

0,00

 1.

Потраживања стечајног дужника и дати аванси

0,00

 2.

Готовина и готовински еквиваленти 266.191,59

Укупно

1.991.774,52

 7.

 8.

Опрема

Биолошка средства

0,00

0,00

599.915,00

0,00

Коментар

У току извештајног периода није било повећања по основу накнадно пронађене имовине.

 9.

266.191,59Готовина и готовински еквиваленти

 6.

Потраживања стечајног дужника и дати аванси

 4. Удели или акције код других лица

0,00

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и
корекције вредности имовине

1.991.774,52

 1.

 5.

Непокретности

180.000,00

0,00

Лиценце и патенти 0,00

0,00

Имовина

 2.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

22.952.881,11

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

19.915.000,00

1в

0,00

0,00

 3.

0,00

0,00

Укупно

 7.

 8.

Опрема

Биолошка средства

0,00

0,00

599.915,00

0,00

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса имовине или излучних права.

2Друштво са ограниченом одговорношћу у друштвеној својини за радно оспособљавање и запошљавање инвалидних лица
ШАМОТ-СЕРВИС, Аранђеловац - у стечају - Извештај за  април - јун 2019.



334.909,00108.484,00

0,00

0,00 180.000,00

0,00

334.909,00

0,00

Лиценце и патенти

19.915.000,00

Укупно

1г

 1.

2.

0,00

22.460.264,52

0,00

Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

1.765.349,52

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања стечајног дужника и дати аванси

0,00

0,00

3.

Непокретности 5.

Остала имовина

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од

остварене продајне цене или
наплате потраживања

0,00

 8. 0,00 0,00

 4.

108.484,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

Коригована
вредност
имовине

 6.

 7.

Опрема

Биолошка средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

599.915,00

0,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.
Извршена је наплата потраживања у износу од 334.909,00 динара.
Наплаћена су потраживања из периода пре отварања стечајног поступка, на име откупа станова по основу Уговора о откупу.
До промене вредности имовине дошло је због наплате потраживања у износу од 108.484,00 динара већем, него што је процењено да ће
бити наплаћено приликом израде ЕФИ-ја.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Непокретности

0,00

Уплата депозита за продају имовине и/или закуп

Лиценце и патенти

 3.

 1.

0,00

Потраживања (настала у извештајном периоду)

0,00

Предујам за покретање стечаја

Залихе 0,00

 7.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

0,00

0,00

 6.

Наплата потраживања стечајног дужника и враћени
аванси

0,00

 4.

145.000,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 5.

0,00

Остала имовина

 12.

 13.

334.909,00

 10.

 11.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,00479.909,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

145.000,00

0,00

145.000,00

 8.

9.

Опрема

Биолошка средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника у износу од 479.909,00 динара и то:
3. Прилив у износу од 334.909,00 динара остварен по основу наплате потраживања стечајног дужника из периода пре отварања
стечајног поступка.
12. Прилив у износу од 145.000,00 динара (потраживања настала у извештајном периоду) односи се на наплату потраживања, која нису
била позната стечајном дужнику при изради ЕФИ-ја.

3Друштво са ограниченом одговорношћу у друштвеној својини за радно оспособљавање и запошљавање инвалидних лица
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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

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

Плаћени
трошкови  у
извештајном

периоду

Одобрени
трошкови по

закључку
стечајног судије
у извештајном

периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

170.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 170.000,000,00

0,00 19.462,002. Судски трошкови 19.462,00 0,0019.462,00

0,00 0,00
3.

Прелиминарна награда стечајног
управника 0,00 0,000,00

0,00 0,00
4.

Награда стечајног управника по основу
намирења разлучног/заложног повериоца 0,00 0,000,00

0,00 0,00
5.

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

0,00 0,006. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 0,000,00

0,00 0,00
7.

Накнада трошкова чланова одбора
поверилаца 0,00 0,000,00

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

Укупно 19.462,00170.000,00 19.462,0019.462,00 170.000,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива
Плаћене обавезе

у извештајном
периоду

Одобрене
обавезе по
закључку

стечајног судије
у извештајном

периоду

Стварно настале
обавезе у

извештајном
периоду

1.100,00 3.703,001. Канцеларијски материјал 3.703,00 4.803,000,00

0,00 0,002. Електрична енергија 0,00 0,000,00

104.286,00 34.453,003. Комуналне услуге 34.453,00 138.739,000,00

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

1.856,00 1.808,805. Пошта и телефон 1.808,80 3.664,800,00

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 1.800,008. Платни промет 1.800,00 0,001.800,00

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

540.000,00 270.000,0010. Трошкови проф. обезбеђења имовине 270.000,00 810.000,000,00

0,00 0,0011. Вештачења и процене 0,00 0,000,00

0,00 0,0012. Дневнице и путни трошкови 0,00 0,000,00

0,00 0,0013. Бруто зараде по уговору o раду 0,00 0,000,00

35.000,00 105.000,0014. Бруто зараде по уговору о делу 105.000,00 35.000,00105.000,00

20.000,00 60.000,0015. Књиговодствене услуге 60.000,00 20.000,0060.000,00

0,00 90.000,0016. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 90.000,00 30.000,0060.000,00

0,00 0,0017. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 0,000,00

1.480,00 0,0018. Административне таксе 0,00 1.480,000,00

0,00 0,0019. ПДВ 0,00 0,000,00

0,00 0,0020. Камате и други финансијски расходи 0,00 0,000,00

30.600,00 0,0021. Трошкови оглашавања 0,00 30.600,000,00

0,00 0,0022. Закупнина 0,00 0,000,00

0,00 0,0023. Остало 0,00 0,000,00

0,00 0,0024. Тарифа АЛСУ 0,00 0,000,00

- Повраћај депозита за продају, закуп 0,00

Укупно 226.800,00734.322,00 566.764,80566.764,80 1.074.286,80

Стечајни управник је 02.04.2019. године, 17.04.2019.године, 17.05.2019.године и 03.06.2019. године стечајном судији поднео предлог
плана трошкова за април, мај и јун  месец 2019. године у укупном износу од 910.000,00 динара.
Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 584.462,80 динара.
Трошкови стечајног поступка:
2. Судски трошкови у износу од 19.462,00 динара.

Коментар

4Друштво са ограниченом одговорношћу у друштвеној својини за радно оспособљавање и запошљавање инвалидних лица
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива
Плаћене обавезе

у извештајном
периоду

Одобрене
обавезе по
закључку

стечајног судије
у извештајном

периоду

Стварно настале
обавезе у

извештајном
периоду

У току извештајног периода стечајни управник стечајног дужника спроводи поступак утужења, ради наплате потраживања из периода
пре отварања стечајног поступка. Након покретања поступака по тужби потребно је уплатити таксу на тужбу, да би се потупак спровео.
Из напред наведеног разлога настали су судски трошкови у износу од 19.462,00 динара. Ангажовани адвокат у наведеним поступцима,
доставио је месечни извештај, у којем се види ток поступка и који чини прилог овог кварталног извештаја.
Обавезе стечајне масе:
1. Канцеларијски материјал у износу од 3.703,00 динара
3. Комуналне услуге у износу од 34.453,00 динара.
5. Пошта и телефон у износу од 1.808,00 динара, односе се на трошкове слања поштанских пошиљки .
8. Платни промет у износу од 1.800,00 динара по Уговору о отварању и вођењу рачуна бр.18/005684 од 20.06.2018, код Комерцијалне
банке а.д. Београд
10. Ангажовање професионалног обезбеђења на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу од 24.09.2018. године уз месечну бруто
накнаду у износу од 90.000.00 динара.
14.Ангажовање по Уговору о делу на основу Закључка стечајног судије 1.Ст.6/2018 од 18.01.2019. године ангажовање Агенције за
консалтинг власника Биљане Ловић Обрадовић, из Крагујевца, по Уговору о пружању услуга за уношење података у ЕРС, послове
контроле и координације по налогу стечајног управника, административне послове, припремање и обрада документације неопходне за
ажурирање евиденција ради наплате потраживања стечајног дужника и друге оперативне послове, уз месечну бруто накнаду у износу
од 35.000.00 динара, у периоду од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године
15. Књиговодствене услуге:
Ангажовање Агенцијe"PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, по Уговору о пружању књиговодствених услуга ради
обављања књиговодствених послова од 01.06.2017. године док постоји потреба, уз месечну бруто накнаду у висини од 20.000,00
динара, на основу Закључка стечајног судије 1.Ст.6/2018 од 17.07.2018. године.
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)
Ангажовање  Башић Николе , адвоката из Крагујевца, ул. Станоја Главаша бр.18, за пружање адвокатских услуга у парничним, радним,
извршним, кривичним,  управним и ванпарничнм  поступцима, у којима је стечајни дужник странка или учесник у поступку, уз месечну
бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара,  у циљу заштите и намирења поверилаца, на основу Закључка стечајног судије број 1. Ст.
6/2018 од 08.03.2019. године, почев од 01.03.2019. године док постоји потреба.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе  584.462,80  динара док одобрени трошкови по решењима суда износе
586.226,80 динара

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника2в

0,00

0,00

2.

0,00

0,00

4.

Преостали износ
утврђених

потраживања на
крају извештајног

периода

Власници капитала

0,00

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

201.214.113,59

7.

0,00

0,00

0,00

174.209.015,45174.209.015,45

Повећање износа
утврђених

потраживања у
извештајном

периоду

0,00

0,00

Утврђена
потраживања на

почетку
извештајног

периода

83.904,003. II исплатни ред

Исплаћена
потраживања у

извештајном
периоду

83.904,00

0,00

0,00

Укупно

26.921.194,1426.921.194,14

0,00

Редослед намирења

Разлучни повериоци

201.214.113,59

0,000,00 0,006. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци5. 0,00

Умањења
због

компензације

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

Потраживања поверилаца стечајног дужника утврђена су у претходном извештајном периоду.
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Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)

Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) 30.06.2019.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

266.191,59 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2019.

 5.

246.262,00

 4.

499.838,59

 2. 479.909,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода у износу од 499.838,59 динара налазе се на текућем рачуну број 205-
258086-84 код Komercijalnе banka а.д. Београд.

0,00

Орочена средства

 1. Износ на почетку извештајног периода

0,00 2.

3б

Износ на крају извештајног периода

Коментар

У току извештајног периода стечајни дужник нема орочених средстава.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.19.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2019.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3в

Коментар

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

Списак ангажованих правних и физичких лица4

Име и презиме

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Стварно
настале

обавезе у
извештајном

периоду

Плаћене
обавезе у

извештајном
периоду

Неизмирене
обавезе на

крају
извештајног

периода

Агенција "ПЕР КОНТО"1. 20.000,00 60.000,00 60.000,00 20.000,00

Адвокат Башић Никола2. 0,00 90.000,00 60.000,00 30.000,00

СУНЧЕВ КРУГ ОБЕЗБЕЂЕЊА3. 540.000,00 270.000,00 0,00 810.000,00

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић4. 35.000,00 105.000,00 105.000,00 35.000,00

Укупно 595.000,00 525.000,00 225.000,00 895.000,00

1.Ангажовање Агенцијe"PER CONTO" из Крагујевца, власника Лалице Милошевић, по уговору о пружању књиговодствених услуга ради
обављања књиговодствених послова од 01.06.2018. године док постоји потреба, уз месечну бруто накнаду у висини од 20.000,00
динара.
2.Ангажовање  Башић Николе, адвоката из Крагујевца, ул. Станоја Главаша бр.18, за пружање адвокатских услуга у парничним, радним,
извршним, кривичним,  управним и ванпарничнм  поступцима, у којима је стечајни дужник странка или учесник у поступку, уз месечну
бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара,  у циљу заштите и намирења поверилаца.
3.На пословима обезбеђења имовине стечајног дужника, ангажовано је привредно друштво за физичко-техничко обезбеђење “СУНЧЕВ
КРУГ ОБЕЗБЕЂЕЊА” ДОО БЕОГРАД, Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1. Ст. бр. 6/2018 од 24.09.2018. године у бруто износу од
90.000,00 динара, на свим локацијама на којима се налази имовина стечајног дужника.
4.Aнгажовање Агенције за консалтинг власника Биљане Ловић Обрадовић, из Крагујевца, по уговору о пружању услуга, за
евидентирање података у ЕРС-у, послове контроле и координације по налогу стечајног управника, административне
послове,припремање и обраду документације неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања стечајног дужника и

Коментар
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 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

Потраживања стечајног дужника и дати аванси

Имовина

 2. Депозит за продају имовине и/или закуп

1.765.349,52

19.915.000,00

180.000,00

 5.

5

 1.

22.960.103,11

Лиценце и патенти

0,00

499.838,59

 8.

30.06.2019.

0,00 6.

Укупно без депозита

0,00

 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Непокретности

Опрема

Биолошка средства

599.915,00

0,00

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:
1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 499.838,59 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 1.765.349,52 динара
4. Залихе у износу од 180.000,00 динара
7. Непокретности у износу од 19.915.000,00 динара
8. Опрема у износу од 599.915,00 динарa

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*  извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног
периода
* извештај правног заступника о споровима
* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и
последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Стечајном судији
3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У
ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
У току извештајног периода анализирана су потраживања  која су настала пре отварања стечајног поступка а тичу се наплате
купопродајне цене на име откупа стана по основу Уговора о откупу стана.Закључком стечајног судије 1. Ст. 6/2018 од 08.03.2019. године
дата је сагласност стечајном управнику да ангажује адвоката Николу Башића из Крагујевца, ради заступања стечајног дужника у свим
поступцима пред судовима и државним органима, у циљу заштите и намирења поверилаца, почев од 01.03.2019. године па док постоји
потреба, уз месечну надокнаду у бруто износу од 30.000,00 динара.

II Активности на уновчењу имовине
У току је кореција процене из разлога што је повереник стечајног управника прегледом наведе процене утврдио  следеће:
- у делу 3.2. Процена постројења и опреме и то код:
канцеларијске опреме -  није наведено где се налази и на којој локацији,
кухињске и ресторанксе опреме  -  није наведено где се налази и на којој локацији,
виљушкара -  није наведено где се налази и на којој локацији и
гардероберских ормара - није наведено где се налази и на којој локацији.
- у делу 3.3. Процена вредности залиха није наведено где се налазе процењене залихе стечајног дужника - локација.
- у делу 3.5  Потраживања по основу откупљених станова - у прилогу маил-а достављам обрачун рата за отплату станова на дан
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31.12.2018.године, који је припремила књиговођа Лалица Милошевић која је ангажована на овом предмету. Сматрам да овај обрачун
треба узети у обзир код процене ових потраживања.
- у делу 5 Прилози описана су два процењивана објекта у ул. Kнеза Михаила "Шамот клуб" и објекат ул. Kнеза Милоша бр 70.
Kод оба објекта није наведено да ли код истих постоје инсталације и које?
Kод објекта у Kнеза Милоша 70 није наведено (у делу 12. Опис објекта са техничким карактеристикама):
година изградње, површина објекта, колико етажа је процењено, инфраструктура, колико просторија постоји у објекту, да ли постоје
инсталације, да ли постоји санитарни чвор и други ближи опис непокретности.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)
Заказано је допунско испитно рочиште за 29.07.2019. године на коме ће бити предмет испитивања пријава потраживања ППОТ 016 која
није испитана из разлога што је било потребно да се изврши исправка.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности,  излучење имовине, отпис
У току извештајног периода до промене вредности имовине дошло је због наплате потраживања по основу откупа станова.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника
/

VI Остале активности
Стечајни дужник  поседује обимну документацију која треба да се архивира, сходно Закону о архивској грађи и архивској служби.
Потребно је спровести архивистичко сређивање документације стечајног дужника и у току је ангажовање Агенције за пословне
активности, Никола Велашевић ПР, ул. Браће Агафи број 10, Земун, ПИБ 108036875, МБ 63167436, за сређивање архивске грађе за коју
се подноси захтев надлежном органу у текућој  и наредним годинама (која се предаје на трајно чување) у износу од 4.200,00 динара по
дужном метру и за сређивање архивске грађе за коју се подноси захтев надлежном органу за излучивање  у текућој  и наредним
годинама (која се не чува  трајно) у износу од 2.400,00 динара по дужном метру. Агенција није у систему ПДВ-а

VII План стечајног управника за наредни извештајни период
Планиране активности у наредном извештајном периоду тичу се наплате потраживања од дужника стечајног дужника насталих пре
отварања стечајног поступка.
Такође се планира спровођење продаје имовине стечајног дужника а након завршене процене имовине стечајног дужника у смислу
Националног стандарда број 5 - Национални стандард  о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника.
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Прилози

21.08.2019.Датум:

Друштво са ограниченом одговорношћу у друштвеној
својини за радно оспособљавање и запошљавање
инвалидних лица ШАМОТ-СЕРВИС, Аранђеловац - у стечају

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст. 6/2018

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2019. 30.06.2019.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

Спасојевић Драгиша 75.000,00ПС 055 02.04.2019.

Спасојевић Драгиша 70.000,00ПС 055/1 09.04.2019.

Укупно: 145.000,00

Укупни приходи: 145.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2019.за период од: 30.06.2019.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Крагујевцу
19.462,00

19-026-00249-
2019-001

05.04.2019.

Укупно: 19.462,00

19.462,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Фотокопирница "ЦЕНТАР" 1.939,00122/19 01.06.2019.

Фотокопирница "ЦЕНТАР" 1.764,0081/19 01.04.2019.

Укупно: 3.703,00

Комуналне услуге

ЈКП "БУКУЉА"Аранђеловац
3.242,00

1-000236-
0311324

01.04.2019.

ЈКП "БУКУЉА"Аранђеловац
8.363,00

1-000236-
0312941

01.04.2019.

ЈКП "БУКУЉА"Аранђеловац
3.142,00

1-000239-
0311324

01.05.2019.

ЈКП "БУКУЉА"Аранђеловац
8.097,00

1-000239-
0312941

01.05.2019.

ЈКП "БУКУЉА"Аранђеловац
3.244,00

1-000241-
0311324

01.06.2019.

ЈКП "БУКУЉА"Аранђеловац 8.365,001-00241-0312941 01.06.2019.

Укупно: 34.453,00

Пошта и телефон

ПТТ 974,00R08199-08219 02.04.2019.

ПТТ 232,00R08233-08237 02.04.2019.

ПТТ 324,80R08320-08326 01.06.2019.

ПТТ 278,00R08342-08347 01.06.2019.

Укупно: 1.808,80
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

140,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

12.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

210,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

25.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.05.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

210,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.05.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.06.2019.

Укупно: 1.800,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине

СУНЧЕВ КРУГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 90.000,00О-04/19 01.04.2019.

СУНЧЕВ КРУГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 90.000,00О-05/19 01.05.2019.

СУНЧЕВ КРУГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 90.000,000-06/19 01.06.2019.

Укупно: 270.000,00

Бруто зараде по уговору о делу

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 35.000,0004/2019 БЛО 01.04.2019.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 35.000,0005/2019 БЛО 01.05.2019.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 35.000,0006/2019 БЛО 01.06.2019.

Укупно: 105.000,00

Књиговодствене услуге

Агенција "ПЕР КОНТО" 20.000,0004/2019 ПК 01.04.2019.

Агенција "ПЕР КОНТО" 20.000,0005/2019 ПК 01.05.2019.

Агенција "ПЕР КОНТО" 20.000,0006/2019 ПК 01.06.2019.

Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Башић Никола 30.000,0004/2019 НБ 01.04.2019.

Адвокат Башић Никола 30.000,0005/2019 НБ 01.05.2019.

Адвокат Башић Никола 30.000,0006/2019 НБ 01.06.2019.

Укупно: 90.000,00

566.764,80Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 586.226,80
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-258086-84

01.04.2019. 266.191,59Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2019.за период од: 30.06.2019.

Наплата потраживања

Ћировић Душан 630,0002.04.2019.

Станојчић Душко 23.000,0004.04.2019.

Швабић Владан 2.025,0015.04.2019.

Јорданов Драганчо 1.800,0016.04.2019.

Василић Љиљана 1.500,0016.04.2019.

Ивковић Биљана 11.600,0017.04.2019.

Станојчић Душко 15.000,0022.04.2019.

Лазаревић Милојко 2.500,0025.04.2019.

Десивојевић Радојко 1.020,0030.04.2019.

Павићевић Весна 3.968,0006.05.2019.

Павловић Томислав 600,0007.05.2019.

Милошевић Слободан 1.250,0009.05.2019.

Стојановић Лепосава 1.300,0013.05.2019.

Лазаревић Милинко 1.200,0010.05.2019.

Филиповић  Милољуб 15.000,0014.05.2019.

Шушак Анђелка 2.850,0014.05.2019.

Милошевић Слободан 1.250,0014.05.2019.

Дмитров Љубиша 3.090,0015.05.2019.

Станојчић Душко 100.000,0017.05.2019.

Станојчић Душко 16.000,0017.05.2019.

Базић Бранимир 2.420,0017.05.2019.

Филиповић Драгољуб 2.000,0020.05.2019.

Јорданов Драганчо 1.800,0021.05.2019.

Василић Љиљана 1.500,0021.05.2019.

Стојановић Ангел 60.000,0022.05.2019.

Николић Драгомир 750,0023.05.2019.

Милутиновић Владан 8.396,0024.05.2019.

Чоловић Љиљана 3.000,0027.05.2019.

Лазаревић Милојко 2.500,0027.05.2019.

Суљовић Стојанка 2.120,0027.05.2019.

Швабић Владан 2.025,0027.05.2019.

Десивојевић Радојко 1.020,0027.05.2019.

Војиновић Богдан 410,0028.05.2019.

Милић Савета 1.700,0029.05.2019.

Швабић Владан 2.025,0003.06.2019.

Проковић Срећко 2.000,0005.06.2019.

Насковић Зоран 10.000,0006.06.2019.

Ивковић Биљана 5.900,0017.06.2019.

Ранђеловић (Кончар) Слободан (Драгојла) 4.500,0018.06.2019.

Ранђеловић (Кончар) Слободан (Драгојла) 3.440,0018.06.2019.

Даничић Зорица 2.000,0018.06.2019.

Јорданов Драганчо 1.800,0019.06.2019.

Василић Љиљана 1.500,0021.06.2019.

Лазаревић Милојко 2.500,0025.06.2019.

Стојановић Ангел 1.300,0025.06.2019.

Милић Савета 1.700,0027.06.2019.

Десивојевић Радојко 1.020,0028.06.2019.

Укупно: 334.909,00
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Потраживања (у извештајном периоду)

Спасојевић Драгиша 75.000,0002.04.2019.

Спасојевић Драгиша 70.000,0009.04.2019.

Укупно: 145.000,00

479.909,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2019.за период од: 30.06.2019.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Крагујевцу 19.462,0012.04.2019.

Укупно: 19.462,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 140,0001.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0012.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 210,0025.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0002.05.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 210,0031.05.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.06.2019.

Укупно: 1.800,00

Бруто зараде по уговору о делу

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 35.000,0001.04.2019.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 35.000,0025.04.2019.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 35.000,0031.05.2019.

Укупно: 105.000,00

Књиговодствене услуге

Агенција "ПЕР КОНТО" 20.000,0001.04.2019.

Агенција "ПЕР КОНТО" 20.000,0025.04.2019.

Агенција "ПЕР КОНТО" 20.000,0031.05.2019.

Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Башић Никола 30.000,0025.04.2019.

Адвокат Башић Никола 30.000,0031.05.2019.

Укупно: 60.000,00

246.262,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2019. 499.838,59
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