
Број предмета:

Назив стечајног дужника:

4. Ст. 83/2021

Предузеће за инжењеринг изградњу и одржавање
енергетских и индустријских објеката EURO-MONT-ING
друштво са ограниченом одговорношћу Београд

Привредни суд: Привредни суд у Београду

Име и презиме стечајног управника: Срђан Стојановић

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Број лиценце: 155-1807

20257342Матични број:

Датум отварања стечајног поступка:

Закон по ком се води стечајни поступак:

Статус поступка:

21.09.2021.

Закон о стечају 2017

Стечајни дужник

Датум израде извештаја: 26.01.2022.

1) ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-25960-95Текући рачуни стечајног дужника:

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: до:01.10.2021. 31.12.2021. године

 7.

Остала имовина

12.270.182,46

 4.

Готовина и готовински еквиваленти

12.838.712,46Укупно без депозита

0,00

 3.

Имовина

 2.

0,00

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 5.

Потраживања стечајног дужника и дати аванси

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

Непокретности

 1.

На дан

0,00

 Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

0,00

 6.

01.10.2021.

 10.

0,00

0,00

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

 8. Опрема

 9. Биолошка средства

568.530,00

0,00

1а

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2021. године:

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 0,00 динара сачињавају:
            - на текућем рачуну број 190-25960-95 налази се износ од 0,00 динара, јер у току претходног извештајног периода није било
прилива на новоотворени текући рачун стечајног дужника који је отворен 30.09.2021. године.

1Предузеће за инжењеринг изградњу и одржавање енергетских и индустријских објеката EURO-MONT-ING друштво са
ограниченом одговорношћу Београд - Извештај за  октобар - децембар 2021.



Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 12.838.712,46 динара.

 6.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 5.

14.118.712,46

0,00

0,00

1.280.000,00

Лиценце и патенти

 4.

Остала имовина

1б

0,00

Коригована вредност
имовине

Непокретности

0,00

 9.

0,00

0,00

12.270.182,46

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 0,00

Укупно

0,00

 7.

 8.

Опрема

Биолошка средства

1.280.000,00

0,00

1.848.530,00

0,00

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

        7. Опрема – У току извештајног периода је евидентирана накнадно пронађена имовина стечајног дужника и то – 2 дупла контејнера
који су пронађени на локацији у кругу привредног друштва НИС а.д. Нови Сад – Рафинерија нафте Панчево, ул. Спољностарчевачка бр.
199, Панчево а све у складу са подацима добијеним из Закључка Јавног извршитеља Драгана Стојанова ИИВ 216/20 од 12.01.2021.
године којим се одређује продаја на електронском јавном надметању покретних ствари  у својини извршног дужника ЕУРО-МОНТ-ИНГ
доо Београд и то наведених контејнера који су били предмет извршења извршног повериоца ТЕРМИКА-БЕОГРАД а.д. Београд. Продаја
није била спроведена јер извршни поверилац није био задовољан процењеном вредношћу наведених контејнера која је износила
320.000,00 динара па је проценитељ усвојио приговор и изјаснио се да се процењена вредност односила на један контејнер односно да
је укупна процењена вредност свих контејнера (2 дупла контејнера) износила 1.280.000,00 динара што представља и износ повећања
вредности имовине стечајног дужника по процењеној вредности.

 9.

0,00Готовина 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

0,00

 1.

 5.

Непокретности

0,00

0,00

Лиценце и патенти 0,00

0,00

Имовина

 2.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

14.118.712,46

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

12.270.182,46

1в

0,00

0,00

 3.

0,00

0,00

Укупно

 7.

 8.

Опрема

Биолошка средства

0,00

0,00

1.848.530,00

0,00

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности
имовине.

2Предузеће за инжењеринг изградњу и одржавање енергетских и индустријских објеката EURO-MONT-ING друштво са
ограниченом одговорношћу Београд - Извештај за  октобар - децембар 2021.



1.894.413,721.894.413,72

0,00

0,00 0,00

0,00

1.894.413,72

0,00

Лиценце и патенти

12.270.182,46

Укупно

1г

 1.

2.

0,00

14.118.712,46

0,00

Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

0,00

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.

1.894.413,72

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

1.848.530,00

0,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси – Наплата потраживања у износу од 1.894.413,72 динара се односи на наплату
потраживања од дужника "ГОША МОНТАЖА" а.д. Београд и исто је наплаћено у износу већем за 1.894.413,72 динара у односу на
предвиђени износ за наплату у складу са Извештајем о економско-финансијском положају стечајног дужника где је наведено
потраживање евидентирано у износу од 1.894.413,72 динара са предвиђеним процентом наплате од 0% што чини износ ликвидационе
вредности потраживања од 0,00 динара, а пошто је исто наплаћено у износу од 1.894.413,72 динара наведени износ представља и износ
повећања наплаћених потраживања.

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.

0,00

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.

1.894.413,72

 10.

 11.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,002.094.413,72

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

200.000,00

0,00

 8.

9.

Опрема

Биолошка средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

        3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси – Прилив у износу од 1.894.413,72 динара је објашњен у коментару
испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

3Предузеће за инжењеринг изградњу и одржавање енергетских и индустријских објеката EURO-MONT-ING друштво са
ограниченом одговорношћу Београд - Извештај за  октобар - децембар 2021.



      13. Предујам за покретање стечаја – Остварени прилив за извештајни период односи се на предујам за покретање стечаја у износу од
200.000,00 динара које је уплатио предлагач ЕРСТЕ БАНК а.д. Нови Сад на депозитни рачун Привредног суда у Београду,  док је стварни
износ пренетих средстава са депозитног рачуна Привредног суда на новоотворени текући рачун стечајног дужника код АЛТА банка а.д.
Београд бр. 190-25960-95 износио 176.451,34 динара јер је разлика од 23.548,66 задржана од стране Привредног суда на име трошкова
објаве огласа о отварању стечаја над стечајним дужником.

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

0,00 200.000,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 200.000,000,00

0,00 23.548,662. Судски трошкови 0,00 0,0023.548,66

0,00 30.000,00
3.

Прелиминарна награда стечајног
управника 60.000,00 30.000,000,00

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 5.000,006. Накнада трошкова стечајног управника 10.000,00 5.000,000,00

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 23.548,660,00 70.000,00258.548,66 235.000,00

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

2.200,00 3.437,001. Канцеларијски материјал 8.000,00 437,005.200,00

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

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

0,00 10.000,004. Гориво и мазиво 18.000,00 7.000,003.000,00

882,00 372,005. Пошта и телефон 9.000,00 0,001.254,00

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 1.386,718. Платни промет 2.200,00 0,001.386,71

0,00 15.739,009. Премија осигурања 0,00 0,0015.739,00

0,00 0,0010. Трошкови проф. обезбеђења имовине 0,00 0,000,00

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

0,00 45.000,0014. Бруто зараде по уговору о делу 55.000,00 24.000,0021.000,00

0,00 22.000,0015. Књиговодствене услуге 32.000,00 6.000,0016.000,00

0,00 0,0016. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 0,000,00

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

0,00 8.060,0018. Административне таксе 10.000,00 0,008.060,00

0,00 0,0019. ПДВ 0,00 0,000,00

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

0,00 3.828,0021. Трошкови оглашавања 3.828,00 0,003.828,00

0,00 0,0022. Закупнина 0,00 0,000,00

0,00 0,0023. Остало 0,00 0,000,00

0,00 10.000,0024. Тарифа АЛСУ 10.000,00 0,0010.000,00

4Предузеће за инжењеринг изградњу и одржавање енергетских и индустријских објеката EURO-MONT-ING друштво са
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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

- Повраћај депозита за продају, закуп 0,00

Укупно 85.467,713.082,00 148.028,00119.822,71 37.437,00

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

        На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 0,00 динара
као и обавезе стечајне масе у износу од 3.082,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

       1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 200.000,00 динара представља износ уплаћених средстава на име трошкова
вођења стечајног поступка које је уплатио предлагач ЕРСТЕ БАНК а.д. Нови Сад на депозитни рачун Привредног суда у Београду,  док је
стварни износ пренетих средстава са депозитног рачуна Привредног суда на новоотворени текући рачун стечајног дужника код АЛТА
банка а.д. Београд бр. 190-25960-95 износио 176.451,34 динара јер је разлика од 23.548,66 задржана од стране Привредног суда на име
трошкова објаве огласа о отварању стечаја над стечајним дужником.
        2. Судски трошкови у износу од 23.548,66 динара се односе на део средстава на име уплаћеног предујма за вођење стечаја
(200.000,00 динара) који је искоришћен за трошкове објаве огласа о отварању стечаја над стечајним дужником.
        3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 30.000,00 динара се односи на прелиминарну награду стечајном
управнику за месец децембар 2021. године у износу од 30.000,00 динара несечно у складу са Решењем Привредног суда у Београду 4.
Ст-83/2021 од 19.11.2021. године којим се одређује прелиминарна награда стечајном управнику  у месечном нето износу од 30.000,00
динара за период од 01.12.2021. године до 30.11.2022. године.
        6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 5.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месец
децембар 2021. године у износу од 5.000,00 динара у складу са Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст-83/2021 од 19.11.2021.
године којим се одређује накнада трошкова стечајног управника  у месечном нето износу од 5.000,00 динара за период од 01.12.2021.
године до 30.11.2022. године.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

        1. Канцеларијски материјал у износу од 3.437,00 динара се односи на:
            - трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу октобру 2021. године код "ВЕРДИ МПА" доо Пирот у износу од 1.932,00
динара,
            - трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу октобру 2021. године код Самостална трговинско-комисиона радња
"ТХОМАС" Ракочевић Мирела Пр Београд у износу од 1.068,00 динара,
            - трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу новембру 2021. године код "ВЕРДИ МПА" доо Пирот у износу од 437,00
динара.
        4. Гориво и мазиво у износу од 10.000,00 динара се односи на трошкове горива стечајног управника за период октобар-децембар
2021. године и то: за месец октобар у износу од 3.000,00 динара, за месец новембар у износу од 4.000,00 динара и за месец децембар у
износу од 3.000,00 динара.
        5. Трошкови поште и телефона у износу од 372,00 динара се односе на:
            - трошкове слања поште у месецу октобру 2021. године у износу од 372,00 динара (3 писма).
        8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета у извештајном периоду пословне банке код које стечајни
дужник има отворен текући рачун.
        9. Премија осигурања у износу од 15.739,00 динара се односи на премију осигурања имовине стечајног дужника од пожара и крађе
за период од 15.12.2021. године до 15.12.2022. године према закљученој полиси осигурања бр. 674677505 са осигуравајућом кућом
„ДДОР Нови Сад“ а.д.о. Нови Сад за укупан износ од 15.739,00 динара у складу са решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 83/2021
од 20.12.2021. године којим се даје сагласност стечајном управнику на закључење полисе осигурања са наведеном осигуравајућом
кућом као најповољнијим понуђачем услова осигурања.
      14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 45.000,00 динара се односе на:
            -накнаде по уговору о делу у износу од 21.000,00 динара на име ангажовања једне пописне комисије у саставу од три члана, за
потребе пописа целокупне имовине стечајног дужника у периоду од 07.10.2021. године до 11.10.2021. године, уз накнаду по уговору о
делу у бруто износу од 7.000,00 динара по члану комисије,
            - накнаду по уговору о делу у износу од 24.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и
вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду новембар-децембар 2021. године уз накнаду по уговору о делу
у бруто износу од 12.000,00 динара месечно.
      15. Књиговодствене услуге – Трошкови у износу од 22.000,00 динара се односе на :
            - накнаду ангажованој књиговодственој агенцији "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац за потребе вођења
књиговодства стечајног дужника за месец октобар 2021. године у укупном износу од 10.000,00 динара (израда ванредног финансијског
извештаја са стањем на дан отварања стечајног поступка),
            - накнаду ангажованој књиговодственој агенцији "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац за потребе вођења
књиговодства стечајног дужника за месеце новембар и децембар 2021. године у укупном износу од 12.000,00 динара у складу са
одобрењем стечајног судије уз накнаду у бруто месечном износу од 6.000,00 динара.
      18.  Административне таксе у износу од 8.060,00 динара се односе на:

Коментар
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            - накнаду НБС за издавање потврде за дужнике у принудној наплати у износу од 960,00 динара.
            - накнаду АПР-у за промену података овлашћеног лица стечајног дужника у износу од 4.250,00 динара ( накнада од 4.200,00
динара + трошкови уплате од 50,00 динара),
            - накнаду АПР-у за издавање потврде о уделима стечајног дужника у износу од 1.750,00 динара(накнада од 1.700,00 динара +
трошкови уплате од 50,00 динара);
            - накнаду АПР-у за издавање потврде о залогама на имовини стечајног дужника у износу од 550,00 динара (накнада од 500,00
динара + трошкови уплате од 50,00 динара);
            - накнаду АПР-у за издавање потврде БД 81531/2021 у износу од 550,00 динара(накнада од 500,00 динара + трошкови уплате од
50,00 динара).
      21. Трошкови оглашавања у износу од 3.828,00 динара се односе на:
            - трошкове објаве судског огласа о одржавању поновљеног поверилачког рочишта у Службеном гласнику у износу од 3.828,00
динара.
      25. Тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара се односи на:
            - накнаду за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених
коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет
порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка Тарифни број 5 – накнада за 2021. годину у износу од
10.000,00 динара у складу са ликвидационом вредношћу имовине стечајног дужника из економско-финансијског извештаја у износу од
12.838.712,46 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

        Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 83/2021 од 12.10.2021. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обевезе
стечајне масе за месец октобар 2021. године у укупном износу од 53.500,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 83/2021 од 03.11.2021. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обевезе
стечајне масе за месец новембар 2021. године у укупном износу од 38.028,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 83/2021 од 03.12.2021. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обевезе
стечајне масе за месец децембар 2021. године у укупном износу од 116.500,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 83/2021 од 29.12.2021. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка и
обевезе стечајне масе за месец децембар 2021. године у укупном износу од 10.000,00 динара.
        Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2021. године износи 218.028,00 динара (53.500,00 + 38.028,00 + 116.500,00 +
10.000,00 = 218.028,00).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

         2. Судски трошкови – Одлив у износу од 23.548,66 динара се односе на део средстава на име уплаћеног предујма за вођење стечаја
(200.000,00 динара) који је искоришћен за трошкове објаве огласа о отварању стечаја над стечајним дужником.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

        1. Канцеларијски материјал – Одлив у износу од 5.200,00 динара се односи на:
            - исплаћене трошкове израде новог печата стечајног дужника у износу од 2.200,00 динара,
            - исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала у месецу октобру 2021. године код "ВЕРДИ МПА" доо Пирот у
износу од 1.932,00 динара,
            - исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала у месецу октобру 2021. године код Самостална трговинско-
комисиона радња "ТХОМАС" Ракочевић Мирела Пр Београд у износу од 1.068,00 динара.
        4. Гориво и мазиво – Одлив у износу од 3.000,00 динара се односи на исплаћене трошкове горива стечајног управника из месеца
октобра 2021. године у износу од 3.000,00 динара.
        5.  Пошта и телефон – Одлив у износу од 1.254,00 динара се односи на:
            - исплаћених трошкова на име слања поште насталих у периоду септембар-октобар 2021. године у укупном износу од 1.254,00
динара (из месеца септембра износ од 882,00 динара и из месеца октобра износ од 372,00 динара).
        8. Платни промет - Одлив у износу од 1.386,71 динара се односе на накнаду за услуге платног промета и за месечно одржавање
рачуна настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке
код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
        9. Премија осигурања – Одлив у износу од 15.739,00 динара се односи на:
            - исплаћену премију осигурања имовине стечајног дужника од пожара и крађе за период од 15.12.2021. године до 15.12.2022.
године према закљученој полиси осигурања бр. 674677505 са осигуравајућом кућом „ДДОР Нови Сад“ а.д.о. Нови Сад за укупан износ
од 15.739,00 динара у складу са решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 83/2021 од 20.12.2021. године којим се даје сагласност
стечајном управнику на закључење полисе осигурања са наведеном осигуравајућом кућом као најповољнијим понуђачем услова
осигурања.
      14. Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 21.000,00 динара се односи на:
            - исплаћене накнаде по уговору о делу у износу од 21.000,00 динара на име ангажовања једне пописне комисије у саставу од три
члана, за потребе пописа целокупне имовине стечајног дужника у периоду од 07.10.2021. године до 11.10.2021. године, уз накнаду по
уговору о делу у бруто износу од 7.000,00 динара по члану комисије.
      15. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 16.000,00 динара се односе на :
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            - исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац за потребе
вођења књиговодства стечајног дужника за месец октобар 2021. године у укупном износу од 10.000,00 динара (израда ванредног
финансијског извештаја са стањем на дан отварања стечајног поступка),
            - исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац за потребе
вођења књиговодства стечајног дужника за месец новембар  2021. године у укупном износу од 6.000,00 динара.
      18. Административне таксе – Одлив у износу од 8.060,00 динара се односи на:
            - плаћену накнаду НБС за издавање потврде за дужнике у принудној наплати у износу од 960,00 динара.
            - плаћену накнаду АПР-у за промену података овлашћеног лица стечајног дужника у износу од 4.250,00 динара ( накнада од
4.200,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара),
            - плаћену накнаду АПР-у за издавање потврде о уделима стечајног дужника у износу од 1.750,00 динара(накнада од 1.700,00
динара + трошкови уплате од 50,00 динара);
            - плаћену накнаду АПР-у за издавање потврде о залогама на имовини стечајног дужника у износу од 550,00 динара (накнада од
500,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара);
            - плаћену накнаду АПР-у за издавање потврде БД 81531/2021 у износу од 550,00 динара(накнада од 500,00 динара + трошкови
уплате од 50,00 динара).
НАПОМЕНА: Наведени трошкови на име административних такси су рефундирани стечајном управнику из разлога плаћања истих од
стране стечајног управника готовински и након одобрења суда су исти трошкови рефундирани стечајном управнику.
      21. Трошкови оглашавања – Одлив у износу од 3.828,00 динара се односе на:
            - плаћене трошкове објаве судског огласа о одржавању поновљеног поверилачког рочишта у Службеном гласнику у износу од
3.828,00 динара.
НАПОМЕНА: Наведени трошкови на име трошкова оглашавања су рефундирани стечајном управнику из разлога плаћања истих од
стране стечајног управника готовински и након одобрења суда су исти трошкови рефундирани стечајном управнику.
      25. Тарифа АЛСУ – Одлив у износу од 10.000,00 динара се односи на:
            - плаћену накнаду за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених
коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет
порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка Тарифни број 5 – накнада за 2021. годину у износу од
10.000,00 динара у складу са ликвидационом вредношћу имовине стечајног дужника из економско-финансијског извештаја у износу од
12.838.712,46 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

        На крају извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 235.000,00
динара  као и обавезе стечајне масе у износу од 37.437,00 динара.
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Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 83/2021 од 21.09.2021. године којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником
"ЕУРО-МОНТ-ИНГ" д.о.о. у принудној ликвидацији Београд, Раковица, ул. Хариса Бркића бр. 20, МБ 20257342, ПИБ 104860374, одређено
је и одржавање рочишта за испитивање потраживања поверилаца за 24.02.2022. године.
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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) 31.12.2021.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

0,00 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2021.

 5.

87.674,37

 4.

1.985.397,35

 2. 2.073.071,72

 6.

Укупан одлив

Коментар

У току извештајног периодa платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 190-25960-95 отвореног код АЛТА банка а.д.
Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 0,00 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 2.073.071,72 динара (стварни прилив износи 2.070.865,06 динара који је увећан за
износ средстава задржаних од стране Привредног суда у Београду на име трошкова објаве огласа о отварању стечаја у износу од
23.548,66 динара и умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 21.342,00 динара).

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 87.674,37 динара (стварни одлив са рачуна износи 85.467,71 динара који је увећан за
износ средстава задржаних од стране Привредног суда у Београду на име трошкова објаве огласа о отварању стечаја у износу од
23.548,66 динара и умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 21.342,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 1.985.397,35 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код АЛТА банка а.д. Београд на дан 31.12.2021. године, износи
1.985.397,35 динара, према изводу бр. 8 од 28.12.2021. године.

0,00

Орочена средства

 1. Износ на почетку извештајног периода

0,00 2.

3б

Износ на крају извештајног периода

Коментар

У извештајном периоду није било средстава стечајног дужника која су била предмет орочења.

21.342,00

Крајње стање у благајни

0,0001.10.21.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 21.342,00

 4. 0,0031.12.2021.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3в

Коментар

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 0,00 динара.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 190-25960-95 у укупном износу од 21.342,00
динара за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране стечајног управника а након одобрења стечајног судије исти
су рефундирани стечајном управнику и наведени износ исплата се састоји од:
     - исплаћених трошкове на име израде новог печата стечајног дужника у износу од 2.200,00 динара,
     - исплаћених трошкова на име административних такси у износу од 8.060,00 динара (накнада АПР-у за промену података овлашћеног
лица стечајног дужника у износу од 4.250,00 динара (накнада од 4.200,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара); накнада АПР-у за
издавање потврде о уделима стечајног дужника у износу од 1.750,00 динара(накнада од 1.700,00 динара + трошкови уплате од 50,00
динара);  накнада АПР-у за издавање потврде о залогама на имовини стечајног дужника у износу од 550,00 динара (накнада од 500,00
динара + трошкови уплате од 50,00 динара); накнада АПР-у за издавање потврде БД 81531/2021 у износу од 550,00 динара(накнада од
500,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара) и накнада НБС за издавање потврде за дужнике у принудној наплати у износу од
960,00 динара),
     - исплаћених трошкови горива стечајног управника из месеца октобра у износу од 3.000,00 динара,
     - исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала из месеца октобра 2021. године у укупном износу од 3.000,00
динара (1.932,00 + 1.038,00),
     - исплаћених трошкова на име слања поште насталих у периоду септембар-октобар 2021. године у укупном износу од 1.254,00 динара
(из месеца септембра износ од 882,00 динара и из месеца октобра износ од 372,00 динара),
     - исплаћених трошкова на име оглашавања одржавања поновљеног поверилачког рочишта у Службеном гласнику у износу од
3.828,00 динара.
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Стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

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

Костур Љубинко1. 0,00 31.000,00 7.000,00 24.000,00

Стојанчић Младен2. 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00

Радосављевић Зоран3. 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00

"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац4. 0,00 22.000,00 16.000,00 6.000,00

Укупно 0,00 67.000,00 37.000,00 30.000,00

        У току извештајног периода је од стране стечајног управника, у складу са одобрењем стечајног судије, извршено ангажовање
следећих лица и то:
        - једна пописна комисија у саставу од три члана, за потребе пописа целокупне имовине стечајног дужника у периоду од 07.10.2021.
године до 11.10.2021. године, уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 7.000,00 динара по члану комисије,
        - књиговодствена агенција "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац на име књиговодствених услуга у месецу октобру
2021 године уз накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара и у периоду новембар-децембар 2021. године уз накнаду у бруто износу од
6.000,00 динара месечно.
        - 1 лице ангажовано на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у
периоду новембар-децембар 2021. године уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 12.000,00 динара месечно.

        По наведеном основу у извештајном периоду су извршене следеће исплате:
        - књиговодственој агенцији "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац на име пружених књиговодствених услуга за месец
октобар 2021. године у износу од 10.000,00 динара и за месец новембар у износу од 6.000,00 динара,
        - пописној комисији у саставу од три члана, за потребе пописа целокупне имовине стечајног дужника у периоду од 07.10.2021.
године до 11.10.2021. године, накнада по уговору о делу у бруто износу од 7.000,00 динара по члану комисије.

Коментар

 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

0,00

12.270.182,46

0,00

 5.

5

 1.

16.104.109,81

Лиценце и патенти

0,00

1.985.397,35

 8.

31.12.2021.

0,00 6.

Укупно без депозита

0,00

 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Непокретности

Опрема

Биолошка средства

1.848.530,00

0,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.985.397,35 динара сачињавају:
            - на текућем рачуну број 190-25960-95 налази се износ од 1.985.397,35 динара (Извод бр. 8 од 28.12.2021. године - АЛТА банка а.д.
Београд).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2021. године износи 16.104.109,81 динара.
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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
- Почетне активности стечајног управника, од именовања Решењем 83/2021 од 21.09.2021. године до 15.10.2021.године садржане су у
Економско финансијском извештају, који је за потребе поверилачког рочишта достављен суду 15.10.2021.године.
- 07.10.2021.године стечајни управник доставља суду извештај о стварно насталим трошковима у септембру и план трошкова стечајног
поступка и обавеза стечајне масе за октобар. Решењима од 19.10.2021.године суд одобрио стварно настале трошкове у септембру и
план трошкова за октобар.
- Решењем о отварању стечаја поверилачко рочиште у предмету је заказано за 21.10.2021.године али је Решењем суда, из
процедуралних разлога, одложено за 04.11.2021.године.
- Упоредном провером података стечајни управник утврдио да 47. запослених још увек није одјављено са обавезног осигурања
стечајног дужника и предузео активности у циљу спровођења административне одјаве радника.
- Дана 02.11.2021. достављен суду план трошкова за новембар а исти одобрен Решењем суда од 05.11.2021.године.
- Поверилачко рочиште одржано је дана 04.11.2021. године, када су и формирани поверилачки органи- изабран председник Скупштине
поверилаца и формиран Одбор поверилаца.
- Дана 19.11.2021.године поднет званичном Регистру Ванредни финансијски извештај.
- Дана 22.12.2021.године суд доноси Решење о банкротству, а исто постаје правоснажно-06.01.2022.године.

II Активности на уновчењу имовине
У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)
У извештајном периоду није било активности у сврху намирења поверилаца, а где су постојали услови за спровођење компензација
сугерисано је повериоцима да свој захтев истакну кроз пријаву потраживања.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности,  излучење имовине, отпис
Након спровођења пописа и састављања Економско финансијског извештаја, стечајни управник је анализом преузете пословне
документације и предузимањем других радњи накнадно евидентирао постојање покретне имовине- грађевинских контејнера ( 2 дупла
контејнера). Постоје индиције да на појединим локацијама на којима је правни претходник стечајног дужника изводио радове постоји
још контејнера у власништву дужника, што ће стечајни управник даљим активностима и утврдити.
-Потраживања која су приказана кроз Економско финансијски извештај у посматраном периоду делимично су наплаћена у износу који
је приказан кроз табелу 1г.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника
 Детаљан преглед насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у посматраном периоду, дат је у секцији 2б - Списак
готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

VI Остале активности
- Стечајни управник је дана 15.12.2021.године након сагласности суда потписао полису осигурања у циљу очувања вредности имовине
на локацији у Обреновцу-Ивана Егедушевића број 11. Полиса је винкулирана у корист разлучног повериоца до висине потраживања
које се води у књигама дужника.
- Дана 31.12.2021.године на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника објављен је позив за прикупљање понуда за избор
проценитеља у поступку вршења услуге процене имовине стечајног дужника.
- У извештајном периоду спроведене су активности на усаглашавању дуговања/потраживања на основу расположиве документације.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период
У наредном извештајном периоду планиране су следеће активности:
- избор проценитеља имовине дужника и завршетак саме процене;
- активности на утврђивању потенцијалне имовине и наплате потраживања стечајног дужника;
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- спровођење одјаве запослених који су још увек евидентирани као осигураници стечајног дужника ( иако формално већина њих ради
код другог послодавца);
-обрада приспелих пријава потраживања и припрема испитног рочишта;
- остале активности на вођењу стечајног поступка.
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Прилози

26.01.2022.Датум:

Предузеће за инжењеринг изградњу и одржавање
енергетских и индустријских објеката EURO-MONT-ING
друштво са ограниченом одговорношћу Београд

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 4. Ст. 83/2021

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.10.2021. 31.12.2021.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2021.за период од: 31.12.2021.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја
200.000,00

POVRACAJ_PREDU
JMA-4047372

29.10.2021.

Укупно: 200.000,00

Судски трошкови

Привредни суд у Београду 23.548,664. Ст. 83/2021 29.10.2021.

Укупно: 23.548,66

Прелиминарна награда стечајног управника

Стојановић Срђан 30.000,00ПНСУ-12/2021 31.12.2021.

Укупно: 30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Стојановић Срђан 5.000,00НТСУ-12/2021 31.12.2021.

Укупно: 5.000,00

258.548,66Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"ВЕРДИ МПА" доо Пирот 1.932,00683/21 МПС 25.10.2021.

Самостална трговинско-комисиона радња "ТХОМАС" Ракочевић
Мирела Пр Београд 1.068,00

би 38089 29.10.2021.

"ВЕРДИ МПА" доо Пирот 437,00744/21 МПС 08.11.2021.

Укупно: 3.437,00

Гориво и мазиво

"НИС" а.д. Нови Сад 3.000,006282817 01.10.2021.

"НИС" а.д. Нови Сад 4.000,003126555 15.11.2021.

"НИС" а.д. Нови Сад 3.000,001287293 18.12.2021.

Укупно: 10.000,00
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Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије" Београд 120,00RE616760297RS 12.10.2021.

ЈП "Пошта Србије" Београд 252,00211104000450 07.10.2021.

Укупно: 372,00

Платни промет

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.11.2021.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD

120,71

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.11.2021.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.12.2021.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD

161,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.12.2021.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

23.12.2021.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD

35,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.12.2021.

Укупно: 1.386,71

Премија осигурања

"ДДОР Нови Сад" адо Нови Сад 15.739,00798007365 15.12.2021.

Укупно: 15.739,00

Бруто зараде по уговору о делу

Радосављевић Зоран
7.000,00

Уг. о делу - попис
1

15.10.2021.

Стојанчић Младен
7.000,00

Уг. о делу - попис
2

15.10.2021.

Костур Љубинко
7.000,00

Уг. о делу - попис
3

15.10.2021.

Костур Љубинко
12.000,00

Уг. о делу -
11/2021

30.11.2021.

Костур Љубинко
12.000,00

Уг. о делу -
12/2021

31.12.2021.

Укупно: 45.000,00

Књиговодствене услуге

"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац 10.000,0010-2021 31.10.2021.

"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац 6.000,0011-2021 30.11.2021.

"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац 6.000,0012-2021 31.12.2021.

Укупно: 22.000,00

Административне таксе

Народна банка Србије-Сектор за принудну наплату 960,002021-82-8746 04.10.2021.

Агенција за привредне регистре 4.250,0051-31500410 05.10.2021.

Агенција за привредне регистре 1.750,0048-31500411 05.10.2021.

Агенција за привредне регистре 550,0042-31500413 05.10.2021.

Агенција за привредне регистре 550,0072-13040333 08.10.2021.

Укупно: 8.060,00

Трошкови оглашавања

ЈП "Службени гласник" 3.828,00ИПР21-27721 21.10.2021.

Укупно: 3.828,00
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Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

Агенција за лиценцирање стечајних управника
10.000,00

8426-
659415/2021

27.10.2021.

Укупно: 10.000,00

119.822,71Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 378.371,37

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-272556-21
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-25960-95

01.10.2021. 0,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2021.за период од: 31.12.2021.

Наплата потраживања

"ГОША МОНТАЖА" а.д. Београд 1.894.413,7206.12.2021.

Укупно: 1.894.413,72

Предујам за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја 200.000,0029.10.2021.

Укупно: 200.000,00

2.094.413,72Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2021.за период од: 31.12.2021.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Београду 23.548,6629.10.2021.

Укупно: 23.548,66

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Слађана Коцић Пр Припрема за штампу компјутерске и веб услуге "БЕОГРАВЕР"
Панчево (Качарево) 2.200,00

03.11.2021.

"ВЕРДИ МПА" доо Пирот 1.932,0003.11.2021.

Самостална трговинско-комисиона радња "ТХОМАС" Ракочевић Мирела Пр Београд 1.068,0003.11.2021.

Укупно: 5.200,00

Гориво и мазиво

"НИС" а.д. Нови Сад 3.000,0003.11.2021.

Укупно: 3.000,00

Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије" Београд 882,0003.11.2021.

ЈП "Пошта Србије" Београд 252,0002.12.2021.

ЈП "Пошта Србије" Београд 120,0002.12.2021.

Укупно: 1.254,00
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Платни промет

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD 500,0001.11.2021.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD 120,7103.11.2021.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD 500,0001.12.2021.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD 161,0002.12.2021.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD 70,0023.12.2021.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD 35,0028.12.2021.

Укупно: 1.386,71

Премија осигурања

"ДДОР Нови Сад" адо Нови Сад 15.739,0028.12.2021.

Укупно: 15.739,00

Бруто зараде по уговору о делу

Радосављевић Зоран 7.000,0002.12.2021.

Стојанчић Младен 7.000,0002.12.2021.

Костур Љубинко 7.000,0002.12.2021.

Укупно: 21.000,00

Књиговодствене услуге

"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац 10.000,0003.11.2021.

"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац 6.000,0023.12.2021.

Укупно: 16.000,00

Административне таксе

Народна банка Србије-Сектор за принудну наплату 960,0003.11.2021.

Агенција за привредне регистре 4.250,0003.11.2021.

Агенција за привредне регистре 1.750,0003.11.2021.

Агенција за привредне регистре 550,0003.11.2021.

Агенција за привредне регистре 550,0003.11.2021.

Укупно: 8.060,00

Трошкови оглашавања

ЈП "Службени гласник" 3.828,0002.12.2021.

Укупно: 3.828,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

Агенција за лиценцирање стечајних управника 10.000,0023.12.2021.

Укупно: 10.000,00

109.016,37Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2021. 1.985.397,35
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