
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: 21.04.2022.

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:01.01.2022. 31.03.2022. године

 7.

Остала имовина

12.270.182,46

 4.

Готовина и готовински еквиваленти

16.104.109,81Укупно без депозита

0,00

 3.

Имовина

 2.

1.985.397,35

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.

01.01.2022.

 10.

0,00

0,00

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

 8. Опрема

 9. Биолошка средства

1.848.530,00

0,00

1а

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2022. године:

        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)..

1Предузеће за инжењеринг изградњу и одржавање енергетских и индустријских објеката EURO-MONT-ING друштво са
ограниченом одговорношћу Београд - Извештај за  јануар - март 2022.



Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 16.104.109,81 динара.

 6.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 5.

16.664.209,81

0,00

0,00

560.100,00

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 1.985.397,35

Укупно

0,00

 7.

 8.

Опрема

Биолошка средства

560.100,00

0,00

2.408.630,00

0,00

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

        7. Опрема – У току извештајног периода је евидентирана накнадно пронађена имовина стечајног дужника укупне ликвидационе
вредности од 560.100,00 динара и то:
            - покретна имовина која је била предмет заложног права привредног друштва „ТЕРМИКА-БЕОГРАД“ ад Београд у складу са
Решењима из регистра заложног права на покретним стварима и правима Зл. бр. 7979/2020 од 10.09.2020. године и Зл. бр. 7979/2020
од 30.11.2020. године и која је у поступку извршења ИИВ-216/20 преузета од стечајног дужника и као таква продавата у извршном
поступку и то:
- 1 Апарат за заваривање, жути, мањи                     налепница бр. 1704-20;
- 1 Апарат за заваривање ZX 7                                    налепница бр. 1707-20;
- 1 Бушилица хилти GRAPHITE                                     налепница бр. 1446-20;
- 1 Слика Јосип Броз                                                       налепница бр. 1473-20;
- 1 Нарезница REMS                                                       налепница бр. 1455-20;
- 16 Кутија електрода већих                                        налепница бр. 1474-20;
- 1 Витло без ознаке                                                      налепница бр. 1456-20;
- 1 Трафо бели са утичницом                                      налепница бр. 1461-20;
- 4 Трафоа црна                                                              налепница бр. 1469-20;
- 5 Разводних кутија до 100А                                      налепница бр. 1468-20;
- 1 Разводна кутија до 200А                                        налепница бр. 1467-20;
- 1 Мулти апарат CONICA BIZ HUB 22                        налепница бр. 1467-20;
- 2 Дупла контејнера                                                     налепница бр. 01535/20
Од напред наведених покретних ствари у извршном поступку је продат један део и остала је следећа покретна имовина:
- 1 Апарат за заваривање, жути, мањи                     налепница бр. 1704-20;
- 1 Апарат за заваривање ZX 7                                    налепница бр. 1707-20;
- 1 Слика Јосип Броз                                                       налепница бр. 1473-20;
- 16 Кутија електрода већих                                        налепница бр. 1474-20;
- 1 Витло без ознаке                                                      налепница бр. 1456-20;
- 1 Мулти апарат CONICA BIZ HUB 22                        налепница бр. 1467-20;
која се налази у магацину извршног повериоца и иста је стављена на располагање стечајном дужнику. Наведена покретна имовина је за
потребе продаје у извршном поступку процењена у износу од 340.100,00 динара и као таква је евидентирана као накнадно пронађена
имовина док је покретна имовина у виду 2 Дупла контејнера евидентирана у претходном извештајном периоду такође као накнадно
пронађена имовина;
            - 3 контејнера која су евидентирана такође у извештајном периоду и који се налазе на локацији привредног друштва ЈП ЕПС
Београд – Огранак ТЕНТ „А“ и „Б“ и то: 1 контејнер канцеларија од 6м, плави на локацији Огранка ТЕНТ „А“ и који је процењен у
ликвидационој вредности од 80.000,00 динара и 1 контејнер канцеларија од 6м, бели и 1 контејнер магацин од 12м на локацији
Огранка ТЕНТ „Б“ који су процењени у ликвидационој вредности од 60.000,00 динара за контејнер канцеларија од 6м, бели и у износу
од 80.000,00 динара за контејнер магацин од 12м што укупно чини вредност процењених контејнера од 220.000,00 динара.
        Из напред наведених разлога имамо повећање вредности имовине у извештајном периоду од 560.100,00 динара.

2Предузеће за инжењеринг изградњу и одржавање енергетских и индустријских објеката EURO-MONT-ING друштво са
ограниченом одговорношћу Београд - Извештај за  јануар - март 2022.



 9.

1.985.397,35Готовина 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

16.664.209,81

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

2.408.630,00

0,00

Коментар

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

361.646,49361.646,49

0,00

0,00 0,00

0,00

361.646,49

0,00

Лиценце и патенти

12.270.182,46

Укупно

1г

 1.

2.

0,00

14.678.812,46

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.

361.646,49

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

2.408.630,00

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 361.646,49 динара се односи на наплату
потраживања од дужника и то:
            - од дужника "ФЕРОМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ" доо Београд  и исто је наплаћено у износу већем за 61.646,49 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 1.925.969,00 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 61.646,49 динара наведени износ представља и износ
повећања наплаћених потраживања,
            - од дужника "ELITA-COP" доо Београд и исто је наплаћено у износу већем за 300.000,00 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 1.869.948,57 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 300.000,00 динара наведени износ представља и износ повећања наплаћених
потраживања.

3Предузеће за инжењеринг изградњу и одржавање енергетских и индустријских објеката EURO-MONT-ING друштво са
ограниченом одговорношћу Београд - Извештај за  јануар - март 2022.



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.

361.646,49

 10.

 11.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,00361.646,49

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

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 361.646,49 динара је објашњен у коментару
испод табеле 1г - Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

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

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

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

30.000,00 90.000,00
3.

Прелиминарна награда стечајног
управника 90.000,00 120.000,000,00

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

5.000,00 15.000,006. Накнада трошкова стечајног управника 15.000,00 10.000,0010.000,00

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 10.000,00235.000,00 105.000,00105.000,00 330.000,00

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

437,00 2.229,001. Канцеларијски материјал 5.000,00 0,002.666,00

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

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

7.000,00 7.999,004. Гориво и мазиво 11.000,00 1.500,0013.499,00

0,00 1.473,005. Пошта и телефон 3.500,00 492,00981,00

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 1.997,508. Платни промет 3.000,00 0,001.997,50

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

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 110.000,00 0,000,00

24.000,00 42.000,0014. Бруто зараде по уговору о делу 42.000,00 18.000,0048.000,00

6.000,00 24.000,0015. Књиговодствене услуге 24.000,00 18.000,0012.000,00

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 2.000,0018. Административне таксе 1.500,00 600,001.400,00

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 3.990,0021. Трошкови оглашавања 3.990,00 0,003.990,00

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

- Повраћај депозита за продају, закуп 0,00

Укупно 94.533,5037.437,00 213.990,0095.688,50 38.592,00

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

        На почетку 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.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

        3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара се односи на прелиминарну награду стечајном
управнику за месеце јануар, фебруар и март 2022. године у износу од по 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 15.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за
месеце јануар, фебруар и март 2022. године у износу од по 5.000,00 динара месечно 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 2.229,00 динара се односи на:
            - трошкове штампања и фотокопирања документације за одјаву бивших запослених у месецу фебруару 2022. године код Марко
Петровић ПР Фотографска делатност фотокопирање и трговина "ФОТО СТУДИО ГЛАМОУР" Пирот у износу од 600,00 динара,
            - трошкове куповине коверата у месецу фебруару 2022. године код ЈП "Пошта Србије" Београд у износу од 200,00 динара,
            - трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу марту 2022. године код Зорица Јовановић ПР Књижара фотокопирница
"КЊИЖАРА ЦВРЧАК" Београд-Нови Београд у износу од 859,00 динара,
            - трошкове скенирања документације у месецу марту 2022. године код Миљана Ћирић ПР Фотографска радња "СТУДИО ФОТО
ДУГА" Пирот у износу од 570,00 динара.
        4. Гориво и мазиво у износу од 7.999,00 динара се односи на трошкове горива стечајног управника за период јануар-март 2022.
године и то: за месец јануар у износу од 1.500,00 динара, за месец фебруар у износу од 2.000,00 динара и за месец март у износу од
4.499,00 динара.
        5. Трошкови поште и телефона у износу од 1.473,00 динара се односе на:

Коментар
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            - трошкове слања поште у месецу фебруару 2022. године у износу од 981,00 динара (8 писама),
            - трошкове слања поште у месецу марту 2022. године у износу од 492,00 динара (4 писма),
        8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета у извештајном периоду пословне банке код које стечајни
дужник има отворен текући рачун.
      14. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 42.000,00 динара се односе на:
            - накнаду по уговору о делу у износу од 42.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих послова и
вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду јануар-март 2022. године уз накнаду по уговору о делу у бруто
износу од 12.000,00 динара месечно за месеце јануар и фебруар док је због увећања посла накнада за месец март износила 18.000,00
динара.
      15. Књиговодствене услуге – Трошкови у износу од 24.000,00 динара се односе на :
            - накнаду ангажованој књиговодственој агенцији "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац за потребе вођења
књиговодства стечајног дужника за месеце јануар и фебруар 2022. 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 и за месец март 2022. године у бруто износу од 12.000,00
динара из разлога увећаног обима посла.
      18.  Административне таксе у износу од 2.000,00 динара се односе на:
            - накнаду АПР-у за предају и регистрацију ванредног финансијског извештаја са стањем на дан отварања стечајног поступка која је
плаћена од стране ангажованог књиговође и исти је извршио префактурисање наведене обавезе стечајном дужнику у износу од 600,00
динара,
            - накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину у износу од 1.400,00
динара.
      21. Трошкови оглашавања у износу од 3.990,00 динара се односе на:
            - трошкове објаве судског огласа о одржавању испитног рочишта помереног за 22.03.2022. године у Службеном гласнику у износу
од 3.990,00 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 2022. 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 11.01.2022. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обевезе
стечајне масе за месец јануар 2022. године у укупном износу од 115.500,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 83/2021 од 01.02.2022. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обевезе
стечајне масе за месец фебруар 2022. године у укупном износу од 113.000,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 83/2021 од 04.03.2022. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обевезе
стечајне масе за месец март 2022. године у укупном износу од 90.490,00 динара (техничком грешком је одобрено 80.490,00 динара а
треба да стоји 90.490,00 динара и у међувремену је поднет захтев за исправку решења).
        Укупно одобрење трошкова за први квартал 2022. године износи 318.990,00 динара (115.500,00 + 113.000,00 + 90.490,00 =
318.990,00).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

         6. Накнада трошкова стечајног управника  – Одлив у износу од 10.000,00 динара се односе на исплату накнаде трошкова стечајном
управнику за месеце децембар 2021. године и јануар 2022. године у износу од по 5.000,00 динара месечно.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

        1. Канцеларијски материјал – Одлив у износу од 2.666,00 динара се односи на:
            - исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала у месецу новембру 2021. године код "ВЕРДИ МПА" доо Пирот
у износу од 437,00 динара,
            - исплаћене трошкове на име штампања и фотокопирања документације за одјаву бивших запослених у месецу фебруару 2022.
године код Марко Петровић ПР Фотографска делатност фотокопирање и трговина "ФОТО СТУДИО ГЛАМОУР" Пирот у износу од 600,00
динара,
            - исплаћене трошкове на име куповине коверата у месецу фебруару 2022. године код ЈП "Пошта Србије" Београд у износу од
200,00 динара,
            - исплаћене трошкове на име куповине канцеларијског материјала у месецу марту 2022. године код Зорица Јовановић ПР
Књижара фотокопирница "КЊИЖАРА ЦВРЧАК" Београд-Нови Београд у износу од 859,00 динара,
            - исплаћене трошкове на име скенирања документације у месецу марту 2022. године код Миљана Ћирић ПР Фотографска радња
"СТУДИО ФОТО ДУГА" Пирот у износу од 570,00 динара.
        4. Гориво и мазиво – Одлив у износу од 13.499,00 динара се односи на исплаћене трошкове горива стечајног управника из периода
новембар 2021. године – март 2022. године и то за месец новембар 2021. године у износу од 4.000,00 динара, за месец децембар 2021.
године у износу од 3.000,00 динара, за месец јануар 2022. године у износу од 1.500,00 динара, за месец фебруар 2022. године у износу
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од 2.000,00 динара и за месец март 2022. године у износу од 2.999,00 динара.
        5.  Пошта и телефон – Одлив у износу од 981,00 динара се односи на:
            - исплаћених трошкова на име слања поште насталих у месецу фебруару 2022. године у укупном износу од 981,00 динара.
        8. Платни промет - Одлив у износу од 1.997,50 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.
      14. Бруто зараде по уговору о делу – Одлив у износу од 48.000,00 динара се односи на:
            - исплаћене накнаде по уговору о делу у износу од 48.000,00 динара за једно ангажовано лице на пословима окончања започетих
послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у периоду новембар 2021. године-фебруар 2022. године (4
месеца од по 12.000,00 динара у бруто месечном износу).
      15. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 12.000,00 динара се односе на :
            - исплаћену накнаду ангажованој књиговодственој агенцији "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац за потребе
вођења књиговодства стечајног дужника за месеце децембар  2021. године и јануар 2022. године у укупном износу од 12.000,00 динара
(2 месеца по 6.000,00 динара).
      18. Административне таксе – Одлив у износу од 1.400,00 динара се односи на:
            - плаћену накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину у износу од
1.400,00 динара.
      21. Трошкови оглашавања – Одлив у износу од 3.990,00 динара се односе на:
            - плаћене трошкове објаве судског огласа о одржавању испитног рочишта помереног за 22.03.2022. године у Службеном гласнику
у износу од 3.990,00 динара.
      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 2022. 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 330.000,00
динара  као и обавезе стечајне масе у износу од 38.592,00 динара.
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Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду

        Закључком Привредног суда у Београду  4. Ст. 83/2021 од 22.03.2022. године након одржаног испитног рочишта од 22.03.2022.
године усвојена је листа утврђених и оспорених потраживања.
        Потраживања поверилаца на испитном рочишту су утврђена у укупном износу од 235.178.097,89 динара и разврстана на:
        - Разлучни повериоци                  42.531.546,34 динара
        - I исплатни ред                              11.731.196,17 динара
        - II исплатни ред                                  449.771,21 динара
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        - III исплатни ред                         180.465.584,17 динара

НАПОМЕНА: Од укупно утврђених потраживања у напред наведеном износу од 235.178.097,89 динара имамо и као део условно
утврђена потраживања и то:
        - Разлучном повериоцу ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД се признаје као УСЛОВНО разлучно потраживање у износу од 32.817.075,28
динара и то на име главног дуга у износу од 30.104.367,90 динара и на име камате у износу од 2.712.707,38  динара сходно члану 87.
Закона о стечају по основу:
- Условно се признаје потраживање на име главног дуга у износу од 11.756.771,23  динара и камате у износу од 920.320,34 динара по
основу Уговора о вишенаменском оквирном лимиту бр. ОВЛ Ц121/17 од 19.05.2017. године са Анексом бр. 1 од 19.02.2018. године,
Анексом бр. 2 од 16.05.2018. године, Анексом бр. 3 од 19.09.2018. године, Анексом бр. 4 од 30.05.2019. године и Анексом бр. 5 од
19.12.2019. године - Партија 5300640202 где је стечајни дужник јемац;
- Условно се признаје потраживање на име главног дуга у износу од 9.013.461,94 динара и камате у износу од 881.326,40 динара по
основу Уговора о вишенаменском оквирном лимиту бр. ОВЛ Ц121/17 од 19.05.2017. године са Анексом бр. 1 од 19.02.2018. године,
Анексом бр. 2 од 16.05.2018. године, Анексом бр. 3 од 19.09.2018. године, Анексом бр. 4 од 30.05.2019. године и Анексом бр. 5 од
19.12.2019. године - Партија 5103251046 где је стечајни дужник јемац;
- Условно се признаје потраживање на име главног дуга у износу од 9.334.134,73 динара и камате у износу од 911.060,64 динара по
основу Уговора о вишенаменском оквирном лимиту бр. ОВЛ Ц121/17 од 19.05.2017. године са Анексом бр. 1 од 19.02.2018. године,
Анексом бр. 2 од 16.05.2018. године, Анексом бр. 3 од 19.09.2018. године, Анексом бр. 4 од 30.05.2019. године и Анексом бр. 5 од
19.12.2019. године - Партија 5103304689 где је стечајни дужник јемац.
Условно се признаје потраживање на име главног дуга у износу од 30.104.367,90 динара и камате у износу од 2.712.707,38 динара по
основу напред наведених уговора закључених између ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД као даваоца кредита и ZK TERMOCHEM PRAG, Огранак
Београд као корисника кредита и „ЕУРО-МОНТ-ИНГ“ доо Београд као јемца до главне деобе стечајне масе стечајног дужника у складу са
чл.87.Закона о стечају и то: уколико се ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД не наплати од дужника ZK TERMOCHEM PRAG, Огранак Београд до
правоснажности решења о главној деоби потраживање повериоца ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД се признаје у износу од 32.817.075,28
динара као разлучно. Уколико се ЕРСТЕ БАНК АД НОВИ САД наплати од дужника ZK TERMOCHEM PRAG, Огранак Београд потраживање
повериоца у износу од 32.817.075,28 динара се оспорава у целости.
        - Повериоцу UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD се УСЛОВНО признаје потраживање као стечајног повериоца у износу од
72.294.750,56 динара и то на име главног дуга у износу од 71.065.200,38 динара и на име камате у износу од 1.229.550,18  динара
сходно члану 87. Закона о стечају по основу:
Уговора о краткорочном кредиту бр. R 422/2019 од 12.07.2019. године закљученог између UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD као
даваоца кредита и ZK TERMOCHEM PRAG, Огранак Београд као корисника кредита и „ЕУРО-МОНТ-ИНГ“ доо Београд као солидарног
дужника.
Условно се признаје потраживање на име главног дуга у износу од 71.065.200,38 динара и камате у износу од 1.229.550,18 динара по
основу Уговора о краткорочном кредиту бр. R 422/2019 од 12.07.2019. године закљученог између UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
као даваоца кредита и ZK TERMOCHEM PRAG, Огранак Београд као корисника кредита и „ЕУРО-МОНТ-ИНГ“ доо Београд као солидарног
дужника до главне деобе стечајне масе стечајног дужника у складу са чл.87.Закона о стечају и то: уколико се UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.
BEOGRAD не наплати од дужника ZK TERMOCHEM PRAG, Огранак Београд до правоснажности решења о главној деоби потраживање
повериоца UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD се признаје у износу од 72.294.750,56 динара као стечајно. Уколико се UNICREDIT BANK
SRBIJA A.D. BEOGRAD наплати од дужника ZK TERMOCHEM PRAG, Огранак Београд потраживање повериоца у износу од 72.294.750,56
динара се оспорава у целости.
            - Повериоцу РС-Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Центар потраживање у износу од 24.083.096,62 динара се
признаје као УСЛОВНО (1. исплатни ред у износу од 11.731.196,17 динара, 2. исплатни ред у износу од 404.762,58 динара и 3. исплатни
ред у износу од 11.947.137,87 динара)  јер је у току утврђивање статуса бивших запослених који су били у радном односу код стечајног
дужника али са нејасним датумима одјава истих где није било могуће утврдити њихов статус у моменту отварања стечајног поступка
над стечајним дужником па самим тим ни обавезе по основу јавних прихода (пореза и доприноса на зараде). У току је поступак
утврђивања стања за сваког бившег запосленог и након завршетка исте активности биће усаглашено стање и са Пореском управом као
повериоцем и самим тим и тачан износ утврђених потраживања по пријављеним исплатним редовима.

Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)

Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) 31.03.2022.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

1.985.397,35 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2022.

 5.

83.397,50

 4.

2.242.510,34

 2. 340.510,49

 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 1.985.397,35 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 340.510,49 динара (стварни прилив износи 361.646,49 динара који је умањен за износ
средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 21.136,00 динара).

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 83.397,50 динара (стварни одлив са рачуна износи 104.533,50 динара који је умањен за
износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 21.136,00 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 2.242.510,34 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код АЛТА банка а.д. Београд на дан 31.03.2022. године, износи

8Предузеће за инжењеринг изградњу и одржавање енергетских и индустријских објеката EURO-MONT-ING друштво са
ограниченом одговорношћу Београд - Извештај за  јануар - март 2022.



2.242.510,34 динара, према изводу бр. 9 од 23.03.2022. 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.

21.136,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.22.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 21.136,00

 4. 0,0031.03.2022.

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 21.136,00
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 трошкови горива стечајног управника из  у износу од 13.499,00 динара из периода новембар 2021. године – март 2022.
године (месец новембар 2021. године у износу од 4.000,00 динара, за месец децембар 2021. године у износу од 3.000,00 динара, за
месец јануар 2022. године у износу од 1.500,00 динара, за месец фебруар 2022. године у износу од 2.000,00 динара и за месец март
2022. године у износу од 2.999,00 динара),
     - исплаћених трошкова на име куповине канцеларијског материјала из периода новембар 2021. године-март 2022. година у укупном
износу од 2.666,00 динара (437,00 + 600,00 + 200,00 + 859,00 + 570,00),
     - исплаћених трошкова на име слања поште насталих у месецу фебруару 2022. године у укупном износу од 981,00 динара,
     - исплаћених трошкова на име оглашавања одржавања у Службеном гласнику у износу од 3.990,00 динара.

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. 24.000,00 42.000,00 48.000,00 18.000,00

"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац2. 6.000,00 24.000,00 12.000,00 18.000,00

Укупно 30.000,00 66.000,00 60.000,00 36.000,00

        У току извештајног периода је од стране стечајног управника, у складу са одобрењем стечајног судије, извршено ангажовање
следећих лица и то:
        - књиговодствена агенција "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац на име књиговодствених услуга у периоду јануар-
март 2022. године уз накнаду у бруто износу од 6.000,00 динара месечно за јануара и фебруар и у износу од 12.000,00 динара за месец
март због увећања обима послова,.
        - 1 лице ангажовано на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника у
периоду јануар-март 2022. године уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 12.000,00 динара месечно за месеце јануар и фебруар
и у бруто износу од 18.000,00 динара за месец март због увећаног обима посла.

        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
месеце децембар 2021. године и јануар 2022. године у износу од 12.000,00 динара (2 месеца по 6.000,00 динара),
        - ангажованом лицу на пословима окончања започетих послова и вођења стечајног поступка као сарадника стечајног управника за
период новембар 2021. године-фебруар 2022. године у бруто износу по уговору о делу од 48.000,00 динара(4 месеца по 12.000,00
динара у бруто износу).

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

0,00

12.270.182,46

0,00

 5.

5

 1.

16.921.322,80

Лиценце и патенти

0,00

2.242.510,34

 8.

31.03.2022.

0,00 6.

Укупно без депозита

0,00

 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Непокретности

Опрема

Биолошка средства

2.408.630,00

0,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.242.510,34 динара сачињавају:
            - на текућем рачуну број 190-25960-95 налази се износ од 2.242.510,34 динара (Извод бр. 9 од 23.03.2022. године - АЛТА банка а.д.
Београд).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2022. године износи 16.921.322,80 динара.

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
Дана 06.01.2022.године наступила је правонсажност Решења о банкротству које је донето дана 22.12.2021.године. Дана
11.01.2022.године својим Решењем Суд је одобрио план трошкова стечајног управника за јануар. Дана 26.01.2022.године стечајни
управник је поднео Суду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника периодични извештај за IV квартал 2021.године. Извештај је
електронском поштом достављен и члановима Одбора поверилаца. Дана 27.01.2022.године стечајни управник поднео је суду План
трошкова за месец фебруар који је одобрен Решењем Суда од 01.02.2022.године. Дана 02.03.2022.године поднет је Суду План трошкова
за месец март који је Суд одобрио Решењем од 04.03.2022.године.

II Активности на уновчењу имовине
Дана 24.01.2022.године истекао је рок за достављање понуда од стране овлашћених проценитеља у поступку избора проценитеља за
процену имовине стечајног дужника, а по јавном позиву који је дана 31.12.2021.године објављен на сајту Агенције за лиценцирање
стечајних управника. До истека рока на адресу стечајног управника стигле су четири понуде. Све понуде су биле исправне па је стечајни
управник доставио записник са приспелим понудама Одбору поверилаца на одлучивање. Дана 02.03.2022.године Одбор поверилаца
доставља стечајном управнику одлуку о избору проценитеља а након добијања сагласности од стране предметног судије стечајни
управник склапа уговор са понуђачем ARTCONING доо Београд, ул. Десет авијатичара бр.11. Поступак процене до краја извештајног
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периода није завршен.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)
У оквиру подношења пријава потраживања спроведене су компензације са повериоцима МОНТ Р и са Министарством финансија-
Пореска управа, чиме су умањене обавезе стечајног дужника према овим повериоцима. Других активности на намирењу поверилаца
није било.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности,  излучење имовине, отпис
У извештајном периоду дошло је до повећања стечајне масе тако што је накнадно пронађена имовина-контејнери, на локацијама
Електопривреде Србије-огранци ТЕНТ А и ТЕНТ Б (укупно 3 контејнера), као и покретна имовина под залогом повериоца ТЕРМИКА ад,
Београд-опрема која је пре покретања стечаја преузета од стране јавног извршитеља али иста није била продата.
Изабрани проценитељ је обишао све локације на којима се налази покретна и непокретна имовина стечајног дужника и очекује се
његов извештај почетком II квартала.
Излучних захтева у посматраном периоду није било.

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
Дана 18.02.2022.године истекао је рок за доставу пријава потраживања и у том року приспело је 49 пријава. На испитном рочишту
одржаном дана 22.03.2022.године од стране Суда  донет је Закључак о усвајању листе признатих и оспорених потраживања. Код
пријава где је било основа за оспоравање стечајни управник је у Законом предвиђеном року достављао Обавештења о оспоравању и
комуницирао са повериоцима у циљу усаглашавања коначног износа потраживања.
У извештајном периоду у целости је наплаћено потраживање од дужника ФЕРОМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ доо Београд. Са дужником ЕЛИТА
КОП доо Београд настављена је комуникација и одржан састанак у циљу усаглашавања коначног износа дуга. Након делимичне уплате
дана 01.03.2022.године дужник је обуставио даље измирење дуга па се стечајни управник обратио Суду са захтевом за ангажовање
адвоката у циљу даље наплате.
Пред више филијала ПИО фонда у Србији започет је процес одјаве запослених који нису били одјављени са обавезног социјалног
осигурања на дан покретања стечаја.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период
У наредном периоду планиране су следеће активности:
- завршетак процене вредности имовине стечајног дужника;
- наплата потраживања од дужника;
- припрема продајне документације и оглашавање продаје;
- одјава преосталих запослених који нису одјављени са обавезног социјалног осигурања код ПИО фонда;
- остале активности у циљу вођења стечајног поступка.
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Прилози

21.04.2022.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:01.01.2022. 31.03.2022.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2022.за период од: 31.03.2022.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника

Стојановић Срђан 30.000,00ПНСУ-01/2022 31.01.2022.

Стојановић Срђан 30.000,00ПНСУ-02/2022 28.02.2022.

Стојановић Срђан 30.000,00ПНСУ-03/2022 31.03.2022.

Укупно: 90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Стојановић Срђан 5.000,00НТСУ-01/2022 31.01.2022.

Стојановић Срђан 5.000,00НТСУ-02/2022 28.02.2022.

Стојановић Срђан 5.000,00НТСУ-03/2022 31.03.2022.

Укупно: 15.000,00

105.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Марко Петровић ПР Фотографска делатност фотокопирање и
трговина "ФОТО СТУДИО ГЛАМОУР" Пирот 600,00

БИ 8754 07.02.2022.

ЈП "Пошта Србије" Београд 200,00221115000103 10.02.2022.

Зорица Јовановић ПР Књижара фотокопирница "КЊИЖАРА ЦВРЧАК"
Београд-Нови Београд 859,00

БИ 4869 03.03.2022.

Миљана Ћирић ПР Фотографска радња "СТУДИО ФОТО ДУГА" Пирот 570,006/22 07.03.2022.

Укупно: 2.229,00

Гориво и мазиво

"НИС" а.д. Нови Сад 1.500,004933179 05.01.2022.

"НИС" а.д. Нови Сад 2.000,004999414 01.02.2022.

"НИС" а.д. Нови Сад 2.999,00БИ 451468 01.03.2022.

"НИС" а.д. Нови Сад 1.500,006589801 30.03.2022.

Укупно: 7.999,00

Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије" Београд 135,00RE752598685RS 01.02.2022.

ЈП "Пошта Србије" Београд 120,00RE696845586RS 10.02.2022.

ЈП "Пошта Србије" Београд 120,00RE696845590RS 10.02.2022.

ЈП "Пошта Србије" Београд 120,00RE696845816RS 10.02.2022.
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Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије" Београд 126,00RE696845855RS 10.02.2022.

ЈП "Пошта Србије" Београд 120,00RE696845872RS 10.02.2022.

ЈП "Пошта Србије" Београд 120,00RE752601897RS 24.02.2022.

ЈП "Пошта Србије" Београд 120,00RE752601906RS 24.02.2022.

ЈП "Пошта Србије" Београд 120,00RE628478494RS 07.03.2022.

ЈП "Пошта Србије" Београд 120,00RE628478503RS 07.03.2022.

ЈП "Пошта Србије" Београд 126,00RE695482222RS 31.03.2022.

ЈП "Пошта Србије" Београд 126,00RE695515455RS 31.03.2022.

Укупно: 1.473,00

Платни промет

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

05.01.2022.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD

100,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

21.01.2022.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.02.2022.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD

162,50

Провизија и
други
финансијски
расходи

17.02.2022.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.03.2022.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.03.2022.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD

60,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.03.2022.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD

105,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

23.03.2022.

Укупно: 1.997,50

Бруто зараде по уговору о делу

Костур Љубинко
12.000,00

Уг. о делу -
01/2022

31.01.2022.

Костур Љубинко
12.000,00

Уг. о делу -
02/2022

28.02.2022.

Костур Љубинко
18.000,00

Уг. о делу -
03/2022

31.03.2022.

Укупно: 42.000,00

Књиговодствене услуге

"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац 6.000,0065/22 31.01.2022.

"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац 6.000,0072/22 28.02.2022.

"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац 12.000,00198/22 31.03.2022.

Укупно: 24.000,00

Административне таксе

"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац 600,00740/21 10.01.2022.

Агенција за привредне регистре 1.400,0075-43060280 23.03.2022.

Укупно: 2.000,00
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Трошкови оглашавања

ЈП "Службени гласник" 3.990,0014022022 14.02.2022.

Укупно: 3.990,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

Агенција за лиценцирање стечајних управника
10.000,00

8426-
659415/2022

21.02.2022.

Укупно: 10.000,00

95.688,50Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 200.688,50

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

01.01.2022. 1.985.397,35Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2022.за период од: 31.03.2022.

Наплата потраживања

"ФЕРОМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ" доо Београд 61.646,4901.03.2022.

"ELITA-COP" доо Београд 300.000,0002.03.2022.

Укупно: 361.646,49

361.646,49Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2022.за период од: 31.03.2022.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Стојановић Срђан 5.000,0017.02.2022.

Стојановић Срђан 5.000,0017.02.2022.

Укупно: 10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"ВЕРДИ МПА" доо Пирот 437,0017.02.2022.

Марко Петровић ПР Фотографска делатност фотокопирање и трговина "ФОТО СТУДИО
ГЛАМОУР" Пирот 600,00

17.02.2022.

ЈП "Пошта Србије" Београд 200,0017.02.2022.

Зорица Јовановић ПР Књижара фотокопирница "КЊИЖАРА ЦВРЧАК" Београд-Нови
Београд 859,00

15.03.2022.

Миљана Ћирић ПР Фотографска радња "СТУДИО ФОТО ДУГА" Пирот 570,0015.03.2022.

Укупно: 2.666,00

Гориво и мазиво

"НИС" а.д. Нови Сад 4.000,0017.02.2022.

"НИС" а.д. Нови Сад 3.000,0017.02.2022.

"НИС" а.д. Нови Сад 1.500,0017.02.2022.

"НИС" а.д. Нови Сад 2.000,0017.02.2022.

"НИС" а.д. Нови Сад 2.999,0015.03.2022.
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Гориво и мазиво

Укупно: 13.499,00

Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије" Београд 135,0017.02.2022.

ЈП "Пошта Србије" Београд 120,0017.02.2022.

ЈП "Пошта Србије" Београд 120,0017.02.2022.

ЈП "Пошта Србије" Београд 120,0017.02.2022.

ЈП "Пошта Србије" Београд 126,0017.02.2022.

ЈП "Пошта Србије" Београд 120,0017.02.2022.

ЈП "Пошта Србије" Београд 120,0015.03.2022.

ЈП "Пошта Србије" Београд 120,0015.03.2022.

Укупно: 981,00

Платни промет

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD 500,0005.01.2022.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD 100,0021.01.2022.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD 500,0001.02.2022.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD 162,5017.02.2022.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD 500,0001.03.2022.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD 70,0003.03.2022.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD 60,0015.03.2022.

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD 105,0023.03.2022.

Укупно: 1.997,50

Бруто зараде по уговору о делу

Костур Љубинко 12.000,0021.01.2022.

Костур Љубинко 12.000,0021.01.2022.

Костур Љубинко 12.000,0003.03.2022.

Костур Љубинко 12.000,0003.03.2022.

Укупно: 48.000,00

Књиговодствене услуге

"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац 6.000,0021.01.2022.

"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац 6.000,0023.03.2022.

Укупно: 12.000,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 1.400,0023.03.2022.

Укупно: 1.400,00

Трошкови оглашавања

ЈП "Службени гласник" 3.990,0015.03.2022.

Укупно: 3.990,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

Агенција за лиценцирање стечајних управника 10.000,0023.03.2022.

Укупно: 10.000,00

104.533,50Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2022. 2.242.510,34
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