
Број предмета:

Назив стечајног дужника:

4. Ст. 206/2021

DANUBE RIVERSIDE доо Београд  - у стечају

Привредни суд: Привредни суд у Београду

Име и презиме стечајног управника: Иван Чакаревић

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Број лиценце: 155-1740

20113448Матични број:

Датум отварања стечајног поступка:

Закон по ком се води стечајни поступак:

Статус поступка:

03.11.2021.

Закон о стечају 2017

Стечајни дужник

Датум израде извештаја: 19.04.2022.

1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001298199-2Текући рачуни стечајног дужника:

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: до:04.11.2021. 31.12.2021. године

 7.

Остала имовина

2.675.000.000,00

 4.

Готовина и готовински еквиваленти

2.709.087.982,33Укупно 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

33.912.682,33

Непокретности

 1.

На дан

0,00

 Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

0,00

 6.

04.11.2021.

 10.

0,00

0,00

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

 8. Опрема

 9. Биолошка средства

175.300,00

0,00

1а

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 04.11.2021. године. Евидентирани износ потраживања стечајног дужника и дати аванси, непокретности
и опрема су преузети из пословних књига правног претходника.
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 6.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 5.

2.709.087.982,33

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 4.

Остала имовина

1б

0,00

Коригована вредност
имовине

Непокретности

0,00

 9.

0,00

0,00

2.675.000.000,00

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 0,00

Укупно

33.912.682,33

 7.

 8.

Опрема

Биолошка средства

0,00

0,00

175.300,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

 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

33.912.682,33

 1.

 5.

Непокретности

0,00

0,00

Лиценце и патенти 0,00

0,00

Имовина

 2.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

2.709.087.982,33

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

2.675.000.000,00

1в

0,00

0,00

 3.

0,00

0,00

Укупно

 7.

 8.

Опрема

Биолошка средства

0,00

0,00

175.300,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.
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0,000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

2.675.000.000,00

Укупно

1г

 1.

2.

0,00

2.709.087.982,33

0,00

Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

33.912.682,33

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.

0,00

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

175.300,00

0,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вреднсоти имовине стечајног дужника због продаје имовине.

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.

0,00

 10.

 11.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,0029.412,79

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

29.412,79

0,00

 8.

9.

Опрема

Биолошка средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду уплаћен је предујам за покретање стечаја са депозитног рачуна Привредног суда у Београду.
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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

0,00 29.412,791. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 29.412,790,00

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

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 0,000,00 0,0029.412,79 29.412,79

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

0,00 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 0,000,00

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

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

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

0,00 0,005. Пошта и телефон 0,00 0,000,00

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 1.815,008. Платни промет 1.000,00 0,001.815,00

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 0,00 0,000,00

0,00 0,0014. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 0,000,00

0,00 0,0015. Књиговодствене услуге 0,00 0,000,00

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 6.200,0018. Административне таксе 6.200,00 0,006.200,00

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

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 8.015,000,00 7.200,008.015,00 0,00

У извештајном периоду су евидентирани стварно настале и плаћене обавезе стечајне масе - административне таксе накнада АПР-у за
измену података и платни промет. До тренутка израде овог извештаја није добијено решење о одобреним трошковима за извештајни
период због пријема Решења Привредни апелациони суд у Београду је Посл. бр. 8 Пвж 499/21 од 16.12.2021. године којим је укинуто
Решење Привредног суда у Београду 4 Ст бр.206/2021 од 20.10.2021 .године у ставу II и III изреке,  а Решење Привредног суда у
Београду број 4 Ст бр.206/2021 од 03.11.2021.године укинуо у целости и списе предмета вратио првостепеном суду на поновно

Коментар
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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

одлучивање.
Дана 09.02.2022. године добијено је од ПС у Београду Решење од 31.12.2021. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка
за децембар месец 2021. године.

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

0,00

7.

0,00

0,00

0,00

0,000,00

Повећање износа
утврђених

потраживања у
извештајном

периоду

0,00

0,00

Утврђена
потраживања на

почетку
извештајног

периода

0,003. II исплатни ред

Исплаћена
потраживања у

извештајном
периоду

0,00

0,00

0,00

Укупно

0,000,00

0,00

Редослед намирења

Разлучни повериоци

0,00

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

У извештајном периоду није било промена.

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

04.11.2021.

 5.

8.015,00

 4.

21.397,79

 2. 29.412,79

 6.

Укупан одлив

Коментар

У табели је приказано почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника, као и остварени приливи и одливи у
извештајном периоду.
Стварно стање новчаних средстава на дан 31.12.2021. године износи 21.397,79 динара.

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 орочених средстава.
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0,00

Крајње стање у благајни

0,0004.11.21.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.12.2021.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3в

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни.

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

Укупно

У извештајном периоду није било ангажованих лица.

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

33.912.682,33

2.675.000.000,00

0,00

 5.

5

 1.

2.709.109.380,12

Лиценце и патенти

0,00

21.397,79

 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

175.300,00

0,00

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 2.709.109.380,12 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
Решењем ПС у Београду 4 Ст 206/2021 од 20.10.21. год. покренут је претходни стечајни поступак и одређене мере обезбеђења, за
привременог стечајног управника именован је Иван Чакаревић.
Дана 03.11.21. год. ПС у Београду је донео Решење о покретању стечајног поступка, и за стечајног управника је именован Иван
Чакаревић из Београда.
Дана 10.11.21. год. упућена су обавештења о отварању стечајног поступка јавним предузећима, Републичком заводу за статистику,
Полицијској управи за град Београд, НБС, РГЗ - Сектор за комуникацију, Пореској управи - Филијала Нови Београд, РГЗ СКН Нови
Београд, Националној служби за запошљавање, Телеком Србија ад, Теленор доо и Секретаријату за јавне приходе, одељење Нови
Београд, Прекршајном суду у Београду, Трећем основном суду у Београду, ПС у Београду у вези покренутих парница. Обавештење о
отварању стечајног поступка са захтевом за блокирање и гашење рачуна стечајног дужника упућено је пословној банци Директна банка
ад Крагујевац.
Дана 10.11.21. год. је извршена примопредаја и сачињен записник о примопредаји стечајног дужника.
Дана 12.11.21. год. стечајни управник је донео одлуку о формирању пописне комисије.
Дана 16.11.21. год. примљена је од ПС у Београду жалба пуномоћника дужника и оснивача стечајног дужника QS INVESTMENTS LTD,
Никозија против решења ПС у Београду 4 Ст 206/2021 од 03.11.21. г.
Дана 30.11.21. год. је закључен Уговор о отварању и вођењу динарског рачуна са Banca Intesa ad, и упућен захтев ПС у Београду за
пренос средстава (предујма) са депозитног рачуна.
Дана 01.12.21. год. примљен је од ПС у Београду Одговор предлагача Led Pay doo, Београд на жалбу поднету на решење ПС у Београду 4
Ст 206/2021 од 03.11.21. год.
Дана 02.12.21. год. ПС у Београду је достављен Почетни стечајни биланс и ЕФИ извештај.

II Активности на уновчењу имовине
Дана 08.12.21. год. упућено је обавештење о покретању стечајног поступка са позивом за измирење дуга дужницима стечајног дужника.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)
Дана 21.12.21. год. закупцу Југох се доо, Београд је упућено обавештење о отказу уговора о закупу.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности,  излучење имовине, отпис
Дана 15.03.22. год. упућено је привредном друштву HOUSE CENTAR doo из Београда Обавештење о отварању стечајног поступка и
обавештење о отказу Уговора о закупу са Јugoh se doo Београд, са позивом за закључење уговора о закупу.
Дана 16.03.22. год. упућен је РГЗ СКН Земун захтев за провођење промена у катастру непокретнсоти и то промена назива носиоца права
на непокретнсоти које се налазе на КП 2442/1, уписане у ЛН 7727 КО Земун, тако што ће се уз назив Danube Riverside doo додати "у
стечају".
Дана 17.03.22. год. упућен је АПР захтев за издавање копија докумената - Решења о усвојеним регистрационим пријавама промена
података код стечајног дужника.
Дана 17.03.22. год. упућен је АЛСУ захтев за откључавање приступа извештајима у ЕРС-у. Како је Решењем ПС у Београду од 22.02.22.
год. отворен стечајни поступак, и за 31.03.22. год. заказано прво поверилачко рочиште, потребно је омогућити унос промена података
за израду новог ЕФИ извештаја.
Дана 17.03.22. год. примљено је од ПС у Београду Решење о одобреним трошковима за март месец 2022. године. Предлог и решење о
одобреним трошковима су достављени АЛСУ.
Дан 18.03.22. год. примљена је сагласност предлагача LED Pay doo да стечајни управник може да закључи уговоре о закупу делова
комплекса "Хотел Југославија" са закупцима који су до сад имали закључене уговоре о закупу са Jugoh se doo под истим условима, као и
да може да закључи нове уговоре о закупу са заинтересованим закупцима на одређено време.
Дана 22.03.22. год. примљен је од ПС у Београду Одговор предлагача LED Pay doo, кога заступа адв. Бојан Станивук, на жалбу на Решење
ПС у Београду од 22.02.22. год.
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Дана 23.03.22. год. закључен је са HOUSE CENTAR DOO Уговор о закупу дела комплекса "Хотел Југославија", ул. Булевар Николе Тесле бр.
3, који чине следеће целине: 3, 4 и 6 спрат хотела, банкет сала са простором предбанкета и кухињом и пивница са припадајућом
баштом, постојећи на КП 2442/1 КО Земун. Закуп тече од 01.03.22. год.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника
Дана 23.03.22. год. закључен је са HOUSE CENTAR DOO уговор о пословно техничкој сарадњи (текуће одржавање објекта "Хотел
Југославија").
Дана 24.03.22. год. примљен је од предузећа JUGOH SE doo, адвокат Срђан Дуран, одговор на допис од 11.03.22. год. - Обавештење о
поновном отварању стечајног поступка и позив за измирење дуга.
Дана 25.03.22. год примљен је од JUGOH SE doo, адвокат Срђан Дуран допис о враћању рачуна 1/2022 од 28.02.22. год.
Дана 25.03.22. год. упућено је привредним друштвима STARCAT doo из Београда и ALPEEX doo Обавештење о отварању стечајног
поступка и обавештење о отказу Уговора о закупу са Јugoh se doo Београд, са позивом за закључење уговора о закупу.
Дана 25.03.22. год. упућено је привредном друштву VIP SECURITY doo из Београда Обавештење о отварању стечајног поступка и
обавештење о отказу Уговора о закупу са Јugoh se doo Београд, са позивом за доставу понуде за пружање услуга обезбеђења.
Дана 25.03.22. год. достављен је ПС у Београду Нови Почетни стечајни биланс и извештај стечајног управника о економско-
финансијском положају стечајног дужника. Како је Почетни стечајни биланс и извештај стечајног управника о економско-финансијском
положају стечајног дужника од 02.12.22. год. сачињен на основу података добијених од правног претходника, стечајни управник је
обавестио све повериоце и дужнике стечајног дужника о отварању стечајног поступка, до тренутка израде новог извештаја, стечајни
управник је добио од дужника, документацију о измиреним обавезама која није књижена у пословним књигама стечајног дужника па је
напревљена корекција потраживања стечајног дужника. У досадашњем поступку стечајни управник је запримио 7 пријава
потраживања, те је у новом извештају евидентирао обавезе према стечајним повериоцима на основу добијених пријава и доказа.
Дана 28.03.22. год. примљена је од предузећа BEO-OSCAR доо Друштво за промет и услуге из Београда, понуда уа пружање услуга
текућег одржавања непокретности, комплекса "Хотел Југославија".

VI Остале активности
Дана 29.11.21. год. примљен је од Адвоката Лидије Марковић и Весна Лончар Извештај о стању предмета у којима је стечајни дужник
странка, са стањем на дан 15.11.21. год. и преузети сви предмети.
Дана 30.12.21. год. примљено је Решење ПАС 8 Пвж 499/21 од 16.12.21. год.  Поступајући по жалби пуномоћника власника претходника
стечајног дужника, Привредни апелациони суд у Београду је Решењем 8 Пвж 499/21 од 16.12.2021. године укинуо Решење Привредног
суда у Београду 4 Ст бр.206/2021 од 20.10.2021.године у ставу II и III изреке,  а Решење Привредног суда у Београду број 4 Ст
бр.206/2021 од 03.11.2021.године укинуо у целости и списе предмета вратио првостепеном суду на поновно одлучивање. У складу са
наведеним Решењима и упутством другостепеног суда, првостепени суд треба поново да размотри све наводе па и предлог за
покретање претходног стечајног, а потом и стечајног поступка.
Стечајни управник се изјаснио да је у току поступка увидом у пословне књиге стечајног дужника нашао да су правни претходник
стечајног дужника и повезано правно лице ЈУГОХ СЕ доо Београд још 01.05.2018. године закључили штетан уговор по стечајног дужника
којим се објекат Хотел Југославија издаје повезаном правном лицу по цени од 50.000 ЕУР годишње (који уговор за обе стране потписује
Мариа Ангелис из Атине Грчка). Наведени уговор је више пута анексиран а последњи пут Анексом бр 2 од 01.07.2021. године и овај
уговор је био на снази све док га стечајни управник после пажљиве анализе и обавњених разговора са свим релевантним учесницима у
овом послу  није отказао.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период
Стечајни управник је предлажио да суд што пре донесе решење којим се поново покреће претходни стечајни поступак и којим се
претходни стечајни управник овлашћује да наставља да обавља функцију привременог стечајног управника који преузима сва
овлашћења органа стечајног дужника до доношења решења по предлогу за отварање стечајног поступка из члана 73. Става 3. Закона о
стечају. По покретању претходног стечајног поступка којим ће се претходном стечајном управнику дати овлешћења из члана 73. Закона
о стечају треба хитно заказати и одржати рочиште за утврђивање стечајног разлога, где би првостепени суд отклонио недостатке на које
се указује другостепени суд решењем и ако остане на становишту да треба водити стечајни поступак што пре донесе решење о
отварању стечаја како би се наставио започети поступак без штете по повериоце стечајног дужника.
Дана 12.01.2022. године ПС у Београду је донео решење о одређивању мера обезбеђења, за привременог стечајног управника
именовао Ивана Чакаревића из Београда и одредио рочиште ради расправљања о постојању стечајног разлога за отварање стечајног
поступка за 28.01.2022. године.
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Прилози

19.04.2022.Датум:

DANUBE RIVERSIDE доо Београд  - у стечајуНазив стечајног дужника:

Број предмета: 4. Ст. 206/2021

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:04.11.2021. 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:04.11.2021.за период од: 31.12.2021.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја
29.412,79

POVRACAJ_PREDU
JMA-4059520

03.12.2021.

Укупно: 29.412,79

29.412,79Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

1.000,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

14.12.2021.

Banca Intesa A.D.- Beograd

595,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.12.2021.

Banca Intesa A.D.- Beograd

120,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.12.2021.

Banca Intesa A.D.- Beograd

100,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.12.2021.

Укупно: 1.815,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 4.200,0049-13118361 28.12.2021.

Агенција за привредне регистре 2.000,0095-13120027 29.12.2021.

Укупно: 6.200,00

8.015,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 37.427,79
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Direktna banka ad Kragujevac, 150-1856903-42
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001298199-2

04.11.2021. 0,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:04.11.2021.за период од: 31.12.2021.

Предујам за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја 29.412,7903.12.2021.

Укупно: 29.412,79

29.412,79Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:04.11.2021.за период од: 31.12.2021.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 1.000,0014.12.2021.

Banca Intesa A.D.- Beograd 595,0031.12.2021.

Banca Intesa A.D.- Beograd 120,0031.12.2021.

Banca Intesa A.D.- Beograd 100,0031.12.2021.

Укупно: 1.815,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 4.200,0028.12.2021.

Агенција за привредне регистре 2.000,0029.12.2021.

Укупно: 6.200,00

8.015,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2021. 21.397,79
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