
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: до:

Ст 63/2010

15.10.2013.

ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА "ВИСКОЗА" ХЕМИРЕМОНТ
Д.О.О.

01.07.2013. 30.09.2013.

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

1

 3.

Списак  имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

0,00

 1.

Некретнине, постројења и опрема

Имовина

1.185.821,43

0,00

Залихе

0,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

594.297,95

Друга финансијска средства (удели и акције)

54.911.443,38

Потраживања

53.131.324,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.07.2013.

Коментар

1- Стечајни дужник на почетку  извештајног периода располаже са 1.185.821,43 дин.
- 175.821,43 дин. код Војвођанске банке а.д. на рачуну број 355- 0003200210672- 51.
- 1.010.000,00 динара је орочено код Војвођанске банке а.д. од 21.6.2013.г. на период од 60 дана.

5- Ненаплаћена потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода, настала пре покретања поступка стечаја, износе
594.297,95  дин.

9- Вредност некретнина, постројења и опреме на почетку  извештајног периода износи 53.131.324,00 дин.
- вредност објеката износи 43.483.264,00 дин.
. вредност земљишта износи 5.228.700,00 дин.
- вредност опреме износи 4.419.360,00 дин. (стечајни дужник фактички не располаже покретном имовином-опремом, крађа имовине,
која се одвија од покретања поступка стечаја, није кроз ЕРС спроведена).

1ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА "ВИСКОЗА" ХЕМИРЕМОНТ Д.О.О. - Извештај за  јул - септембар 2013.



Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

993.300,00

1.185.821,43

594.297,95

0,00

0,00

54.124.624,00

Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Износ повећања по
процењеној вредности

Готовина и готовински еквиваленти

Потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Некретнине, постројења и опрема

Имовина

 3.

 4.

 5.

 1.

 2.

993.300,00 55.904.743,38

1б

Уизвештајном периоду идентификована је накнадно пронађена имовина, "Аналогна телефонска централа" која се налази у Управној
згради ХК "Вискоза" АД "Целвлакно" доо у стечају у Лозници, ул Градилиште бб. Вредност накнадно пронађене имовине је проценио
Јарчевић Зоран из Пријепоља у висини од 993.300,00 динар, судски вештак који је у претходном периоду проценио целокупну покретну
имовину стечајног дужника.

Коментар

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.185.821,43

594.297,95

0,00

0,00

54.124.624,00

0,00 55.904.743,38

Имовина
Износ смањења по

процењеној вредности

Готовина и готовински еквиваленти

Потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Некретнине, постројења и опрема

Укупно

1в

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

Коригована
вредност
имовине

Укупно

Умањење вредности имовине због продаје

Имовина

Друга финансијска средства (удели и акције)

Смањење

0,00

 1.

 2.

0,000,00

0,00

Остварена
продајна цена или

наплаћено
потраживање

0,00 3.

 4.

0,00Залихе

Повећање

Потраживања

0,00

0,00

54.124.624,00Некретнине, постројења и опрема

0,00

0,00

0,00

594.297,95

0,00

0,00

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене

продајне цене

54.718.921,95

0,00

0,00

0,00

1г

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника по основу продаје.
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0,00

14.308,33 0,00

Камате и други финансијски приходи

Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)

Наплата потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Списак готовинских прилива и одлива

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

0,00

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Остварени приливи
за извештајни

период

Списак готовинских прилива

Некретнине, постројења и опрема

Закуп (у извештајном периоду)

Потраживања (у извештајном периоду)

 6.

 7.

 8.

0,00

Врста прилива

Разлика остварених
прихода и прилива

0,00

0,00

0,00

0,00

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

0,00

14.308,33

0,00

0,00

0,00 0,00

2а

2

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив камате по основу  ороченог депозита стечајног дужника у висини од 14.308,33 динара.
Депозит у износу од 1.010.000,00 динара орочен је на период од 60 дана, од 21.6. до 20.8.2013. године.

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

2.230.440,50 106.209,002. Судски трошкови 212.418,00 2.336.649,500,00

750.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 750.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

1.650.000,00 150.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 150.000,00 1.800.000,000,00

0,00 0,006. Накнада трошкова чланова одбора повер. 0,00 0,000,00

0,00 0,007. Трошкови принудне ликвидације 0,00 0,000,00

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

Укупно 0,004.630.440,50 362.418,00 256.209,00 4.886.649,50

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

23.362,00 0,001. Канцеларијски материјал 3.000,00 23.162,00200,00

0,00 0,002. Електрична енергија 6.000,00 0,000,00

0,00 0,003. Комуналне услуге 2.000,00 0,000,00

9.744,94 29.342,004. Гориво и мазиво 45.000,00 20.288,9418.798,00

18.297,00 5.673,005. Пошта и телефон 7.500,00 20.934,003.036,00

0,00 0,006. Набавка сировина и репроматеријала 0,00 0,000,00

735,00 0,007. Текуће одржавање 9.000,00 0,00735,00

0,00 1.808,868. Платни промет 9.000,00 0,001.808,86
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

93.423,00 0,009. Премија осигурања 0,00 93.423,000,00

0,00 0,0010. Премија додатног осигурања ст. управника 0,00 0,000,00

0,00 0,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 0,00 0,000,00

0,00 35.000,0012. Вештачења и процене 35.000,00 35.000,000,00

76.394,00 240,0013. Дневнице и путни трошкови 30.000,00 76.634,000,00

615.190,32 0,0014. Бруто зараде по уговору o раду 0,00 549.044,3266.146,00

206.097,00 54.585,0015. Бруто зараде по уговору о делу 56.000,00 260.682,000,00

685.000,00 45.000,0016. Књиговодствене услуге 45.000,00 730.000,000,00

767.820,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 767.820,000,00

0,00 173.933,0618. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 173.933,06 173.933,060,00

19.704,00 2.950,0019. Административне таксе 30.000,00 20.169,002.485,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

0,00 0,0021. Камате и други финансијски расходи 0,00 0,000,00

0,00 0,0022. Трошкови оглашавања 100.000,00 0,000,00

0,00 0,0023. Трошкови продаје имовине 0,00 0,000,00

4.000,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 30.000,00 4.000,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 93.208,862.519.767,26 581.433,06 348.531,92 2.775.090,32

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

2-
СТВАРНО НАСТАЛИ  судски трошкови у извештајном периоду износе 106.209,00 динара. Привредни суд у Ваљеву је доставио стечајном
дужнику решења о принудној наплати судских такси од 13.6.2013. године, у предмету П. 570/2010, у коме су тужиоци: Вељанивић Иван
и Товиловић Станислав, а тужени ВИСКОЗА АД ХЕМИРЕМОНТ ДОО у стечају из Лознице. Судске таксе се односе на:
- другостепену одлуку по жалби на износ од 52.714,50 динара од чега се износ од 35.143,00 динара односи на таксу, а износ од
17.571,50 динара на казнену судску таксу.
- на жалбу против пресуде на износ од 53.494,50 динара од чега се износ од 35.143,00 динара односи на таксу, а износ од 17.571,50
динара на казнену судску таксу и износ од 780,00 динара на опомену;

5-
Накнада  стечајном управнику у извештајном периоду износи 150.000,00 дин. и односи се на период од јула до септембра 2013. године,
а према решењу стечајног судије од 31.12.2012.г. којим је одређене месечна бруто прелиминарна накнада стечајном управнику у
износу од 50.000,00 дин., почев од 1.11.2012.г.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1-
ПЛАЋЕНИ КАНЦЕЛАРИЈСКИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 200,00 динара према рачуну
бр.  66344 издат од С.Р. "Биро Инк" из Пожаревца  дана 15.5.2013.г. који се односи на  набавку  фасцикли;

4-
СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 29.342,00  дин. и  односе се на трошкове горива
повереника стечајног управника који су настали по основу путовања повереника на релацији Пожаревац- Ваљево- Лозница, према
рачунима:

за јул 2013.г., број:
* 128073 (фискални исечак 128073) од 27.7.2013.г. на износ од 4.527,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;
* 128387 (фискални исечак 128387) од 31.7.2013.г. на износ од 4.527,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;

за август 2013.г., број:
* 130366 (фискални исечак 130366) од 19.8.2013.г. на износ од 4.527,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;
* 130640 (фискални исечак 130640) од 22.8.2013.г. на износ од 4.527,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;
* 2240000067128 (фискални исечак 216040) од 18.8.2013.г. на износ од 1.000,75 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

за септембар 2013.г., број:
* 132523 (фискални исечак 1132523) од 12.9.2013.г. на износ од 4.617,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;
* 133797 (фискални исечак 133797) од 29.9.2013.г. на износ од 4.617,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;
* 2240000068279 (фискални исечак 249339) од 19.9.2013.г. на износ од 1.000,35 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д.- БС Пожаревац;

Коментар
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

ПЛАЋЕНИ трошкови горива и мазива у извештајном периоду износе 18.798,00  дин., по  рачунима број:

за јун 2013.г. број:
* 0-0000671831 (фискални исечак 551892) од 18.6.2013.г. на износ од 2.998,97 дин. издат од ОМВ СРБИЈА ДОО- БС Пожаревац;
* 125558 (фискални исечак 125558) од 28.6.2013.г. на износ од 6.745,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;

за јул 2013.г., број:
* 128073 (фискални исечак 128073) од 27.7.2013.г. на износ од 4.527,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;
* 128387 (фискални исечак 128387) од 31.7.2013.г. на износ од 4.527,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;

5-
СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 5.673,00  дин:
*  по основу слања препоручених пошиљки трошкови износе 2.673,00 динара, и то :
- 970,00 динара за  11 препоручених пошиљки послатих у јулу 2013. године.
- 1.560,00 динара за 18 препоручених пошиљки послатих у августу 2013. године.
- 143,00 динара за две препоручене пошиљке послате у септембру 2013. године.

* по основу  употребе мобилног телефона повереника стечајног управника трошкови износе 3.000,00 дин., и то:
- 1.000,00 дин. за  јул 2013.г. према фискалном исечку бр. 55854 од 24.7.2013.г.  издатом од СТР "Боба"- Пожаревац;
- 1.000,00 дин. за  август  2013.г. према фискалним исечцима број: 56731 од 17.8.2013.г. на износ од 500,00 динара;  број 56732 од
17.8.2013.г. на износ од 500,00 динара;  оба  издата од СТР "Боба"- Пожаревац;
- 1.000,00 дин. за  септембар 2013.г. према фискалним исечцима бр. 57690 на износ од 500,00 динара од 25.9.2013.г., и број 57691 на
износ од 500,00 динара  од 25.9.2013. године, оба издата од СТР "Боба"- Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ  ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 3.036,00 дин:
*  по основу слања препоручених пошиљки плаћено је:
- 66,00 динара, једна препоручена пошиљка послата у јуну 2013. године,
- 796,00 динара за 9 препоручених пошиљки послатих у јулу 2013. године,
- 174,00 динара, две препоручене пошиљка послата у августу 2013. године.

*  по основу употребе мобилног телефона повереника стечајног управника плаћено је:
- 1.000,00 дин. за  јун 2013.г. према фискалним исечцима бр. 54807 на износ од 500,00 динара од 21.6.2013.г., и број 54833 на износ од
500,00 динара  од 21.6.2013. године, оба издата од СТР "Боба"- Пожаревац;
- 1.000,00 дин. за  јул 2013.г. према фискалном исечку бр. 55854 од 24.7.2013.г.  издатом од СТР "Боба"- Пожаревац;

7-
ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА у извештајном периоду износе 735,00  динара и односе се на набавку једног цилиндра за браву од
врата просторије у којој се налази телефонска централа. Просторија је лоцирана у Управној згради у Лозници, ул.  Градилиште бб.
Набавка је извршена у мају месецу 2013. године.

8-
СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 1.808,86  дин. и плаћени су   Војвођанској
банци а.д.

12-
 СТАВРНО НАСТАЛИ трошкови вештачења у висини од 35.000,00 динара односе се на трошкове процене накнадно пронађене покретне
имовине- аналогне телефонске централе, која се налази у Управној згради ХК "Вискоза" АД "ЦЕЛВЛАКНО" ДОО у стечају, у Лозници, ул.
Градилиште бб, а коју је извршио стални судски вештак Јарчевић Зоран из Пријепоља, иначе лице које је извршило процену у прошлој
години целокупне покретне имовине стечајног дужника.

13-
НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ путни трошкови у извештајном периоду износе 240,00 динара и односе се на путарину плаћену на делу ауто- пута
Београд - Шабац  (деоницу пута Рума- Шимановци и обрнуто) дана 23.10.2013. године.

14-
ПЛАЋЕНИ трошкови бруто зарада по основу уговору o раду износе 66.146,00 динара. Исплаћене су зараде ангажованом лицу Степанић
Драгослави за  јул и август 2011. године (бруто месечно по 33.073,00 динара).

15-
СТВАРНО НАСТАЛЕ  зараде по основу уговора о делу  за ангажовано лице Драгославу Степанић, за извештајни период од 3 месеца,
износе бруто 54.585,00  динара. Месечна бруто зарада износи 18.195,00 динара (месечна нето зарад је 10.000,00 динара).
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

16-
СТВАРНО НАСТАЛЕ обавезе за пружање књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 45.000,00 дин.
* за 3 месеца извештајног периода, бруто обавезе према СЗГТУР "С-Г инжењеринг" из Смедерева, по основу пружања књиговодствених
услуга износе 45.000,00 динара (месечно по 15.000,00 динара).

18-
Стварно настале обавезе по основу пореза на имовину износе 173.933,06 динара, а утврђене су решењем Градске управе града Лознице
Одељења локалне пореске администрације број X/436-4/190/2013 од 12.7.2013. године.

19-
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ  РАТ-а  у извештајном периоду износе 2.950,00 дин.  и односе се на:
- трошкове издавања података који се односе на генезу стицања непокретне имовине стечајног дужника у висини од 2.485,00 динара, и
- таксу на жалбу против решења  Градске управе града Лознице Одељења локалне пореске администрације број X/436-4/190/2013 од
12.7.2013. године, у висини од 465,00 динара.

 4.

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

0,00

0,00

0,00

264.595,47

0,00

Разлучни повериоци

0,00

Врста одлива

981.353,00

75.000,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

2в

264.595,47

Признате
обавезе на

почетку
извештајног

периода

 1.

IV исплатни ред

 5.

449.548.607,64

1.478.770,00

 3.

II исплатни ред

0,0075.000,00Обрачуната награда стечајног управника 0,00 0,00

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Исплаћена
награда

стечајног
управника

III исплатни ред

449.548.607,64

 2.

981.353,00

1.478.770,00

452.348.326,11452.348.326,11 0,00

 6.

Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

У извештајном периоду није било нових утврђених потраживања поверилаца.

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2013.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

1.185.821,43 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2013.

 5.

70.439,86

 4.

1.106.919,90

 2. -8.461,67

 6.

Укупан одлив

Коментар

Укупан прилив и укупан одлив новца стечајног дужника објашњени су у табелама 2а и 2б.
На  текућим рачунима стечајног дужника расположиво је 1.106.919,90  динара.
- 96.919,90 дин. код Војвођанске банке а.д. на рачуну број 355- 0003200210672- 51.
- 1.010.000,00 динара је орочено код Војвођанске банке а.д. почев до 27.8.2013.г. на период од 60 дана.
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22.769,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.13.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 22.770,00

 4. 1,0030.09.2013.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

Преко благајне исплаћене су обавезе стечајног дужника у кешу у висини од 22.769,00  дин.

1) Дана 8. јула 2013.г. из благајне је подигнуто 11.011,00 дин. и исплаћене су обавезе:
- 66,00 динара је плаћена, једна препоручена пошиљка послата у јуну 2013. године,
- плаћен је рачун за гориво бр. 0-0000671831 (фискални исечак 551892) од 18.6.2013.г. на износ од 2.998,97 дин. издат од ОМВ СРБИЈА
ДОО- БС Пожаревац;
- плаћен је рачун за гориво бр.  125558 (фискални исечак 125558) од 28.6.2013.г. на износ од 6.745,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО
Калиште;
- 200,00 динара су плаћени трошкови набавке канцеларијског материјала према рачуну бр. 66344 издат од С.Р. "Биро Инк" из Пожаревца
дана 15.5.2013.г. који се односи на набавку фасцикли;
- 1.000,00 дин. је плаћено за трошкове употребе мобилног телефона за јун 2013.г. према фискалним исечцима бр. 54807 на износ од
500,00 динара од 21.6.2013.г., и број 54833 на износ од 500,00 динара од 21.6.2013. године, оба издата од СТР "Боба"- Пожаревац;

2) Дана 7. августа 2013.г. из благајне је подигнуто 11.759,00 дин. и исплаћене су обавезе:
- за гориво по рачну број 128073 (фискални исечак 128073) од 27.7.2013.г. на износ од 4.527,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО
Калиште;
-  за гориво по рачун број 128387 (фискални исечак 128387) од 31.7.2013.г. на износ од 4.527,00 дин. издат од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО
Калиште;
- у висини од 735,00 динара које се односе на набавку једног цилиндра за браву од врата просторије у којој се налази телефонска
централа. Просторија је лоцирана у Управној згради у Лозници, ул. Градилиште бб.Набавка је извршена у мају месецу 2013. године.
- 1.000,00 дин. по основу употребе мобилног телефона повереника за јул 2013.г. према фискалном исечку бр. 55854 од 24.7.2013.г.
издатом од СТР "Боба"- Пожаревац;
- 796,00 динара за 9 препоручених пошиљки послатих у јулу 2013. године,
- 174,00 динара, две препоручене пошиљка послата у августу 2013. године.

Салдо у благајни на дан 30.9.2013. године износи 1,00 динар.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

СЗГТУР "С-Г инжењеринг1. 0,00

0,00Укупно

У извештајном периоду није исплаћена накнада ангажованом стручном лицу.

Коментар

6.

 5. 0,00

1.106.920,90

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

На дан

Укупно без депозита

0,00

Имовина

Некретнине, постројења и опрема

 4.

Депозит (продаја имовине, закуп)

 1.

Залихе

Стечајни биланс на крају периода

54.124.624,00

5

0,00

30.09.2013.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

594.297,95

55.825.842,85

Коментар

1- Стечајни дужник на крају  извештајног периода располаже са 1.106.920,90 дин.
- 96.920,90 дин. код Војвођанске банке а.д. на рачуну број 355- 0003200210672- 51.
- 1.010.000,00 динара је орочено код Војвођанске банке а.д. од 27.8.2013.г. на период од 60 дана.
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5- Ненаплаћена потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода, настала пре покретања поступка стечаја, износе
594.297,95  дин.

9- Вредност некретнина, постројења и опреме на крају  извештајног периода износи 54.124.624,00 дин.
- вредност објеката износи 43.483.264,00 дин.
. вредност земљишта износи 5.228.700,00 дин.
- вредност опреме износи 5.412.660,00 дин. (стечајни дужник фактички не располаже покретном имовином-опремом, крађа имовине,
која се одвија од покретања поступка стечаја, није кроз ЕРС спроведена).

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
* дневни изводи за извештајни период
* евиденција извода по врстама прилива и одлива
* спецификација излазних и улазних фактура
* извештај повереника о оствареним активностима
* извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном већу
4 Стечајном судији
5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.07.2013.  Активности.
Активности стечајног управника на изради 2. кварталног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе
за 2013. годину.

06.07.2013.  Активности .
Активности стечајног управника на изради 2. кварталног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе
за 2013. годину.

16.07.2013.  1. квартални извештај за 2013.годину.
1. квартални извештај, за 2013. годину, стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе достављен надлежнима.

17.07.2013.  Пријава крађе.
Министарству унутрашњих послова Полицијској управи у Лозници пријављена крађа- са управне зграде погона „ЕЛЕКТРОРЕМОНТ“ је
скинут- украден кров од азбестног салонита. Погон је зидан од чврстог материјала – цигле.

15.07.2013.  Кривична пријава.
Основном јавном тужилаштву у Лозници поднета кривична пријава против НН лица за извршене крађе (укупно 9) имовине стечајног
дужника у периоду од 17.12.2012. до 28.5.2013. године.

11.07.2013.  Сагласност стечајног управника.
Стечајни управник је дао сагласност на предлог плана трошкова стечајног дужника за јул 2013. године.

02.07.2013.  Сагласност стечајног управника.
Стечајни управник је дао сагласност на  план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2013. године.

01.07.2013.  Активности.
Активности на изради плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2013. године.

08.07.2013.  Сагласност стечајног управника.
Стечајни управник је дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2013. године.

12.07.2013.  Понуда.
Потенцијални купац ЕКО - МЕТАЛ д.о.о. из Врдника доставио иновирану понуду за куповину "Aналогне телефонске централе", која је
лоцирана у згради управе стечајног дужника у Лозници.
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30.07.2013.  Закључак  стечајног судије.
Стечајни судија је закључком од 30.7.2013. године дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул
2013. године.

01.08.2013.  Предлог радње.
Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног дужника за август 2013. године.

06.08.2013.  Сагласност стечајног управника.
Стечајни управник је дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2013. године.

26.08.2013.  Закључак стечајног судије.
Стечајни судија је закључком од 26.8.2013. године дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август
2013. године.

28.08.2013.  Предлог радње.
Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног дужника за септембар  2013. године.

29.08.2013.  Сагласност стечајног управника.
Стечајни управник је дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар  2013. године.

12.09.2013.  Закључак стечајног судије.
Стечајни судија је закључком од 12.9.2013. године дао сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за
септембар 2013. године.

30.09.2013.  Предлог радње.
Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог плана трошкова стечајног дужника за октобар 2013. године.

01.07.2013.  Уговор о делу.
Уговором о делу је ангажована Драгослава Степанић почев од 1.7.2013. године уз мсечну нето накнаду од 10.000,00 динара.

30.07.2013.  Закључак стечајног судије.
Стечајни судија је закључком од 30.7.2013. године дао сагласност на ангажовање, по основу уговора о делу, Степанић Драгославе почев
од 1.7.2013. године, уз месечну нето накнаду од 10.000,00 динара.

04.07.2013.  Обрачун.
Агенција за лиценцирање стечајних управнка доставила је обрачун број VIII-32-4/12/1250/2013 од 4.7.2013. године, према Тарифном
броју 5, у висини од 32.000,00 динара.

15.07.2013.  Кривична пријава.
Поднета пријава против НН извршилаца зато што су од стечајног дужника одузели покретне ствари присвајањем истих, обијањем и
проваљивањем објеката стечајног дужника које се налазе на адреси: Лозница, Градилиште бб, у намери да себи прибаве противправну
имовинску корист, и то:
-метална улазна врате жуте боје димензија 3х3 метра, улазна метална врата димензија 8х3 метара, све у погону Ремонд, улазна метална
врата погона ливнице димензија 3х3 метара и 8 носача кровне конструкције, све у погону Хемид, метална улазна врата и алуминијумски
таласасти лим површине цца 200м2,  и 25м2, 20 алуминијумских табли лима површине цца 20м2 у погону Ремонт, једно метално крило
улазних врата молерско фарбарске радионице у погону АКЗ, алуминијумски таласасти покровни лим површине цца 40м2 и део десног
крила улазних врата све у погону Електроремонт, алуминијумски таласасти покровни лим цца 25м2, једна машина за роловање лима-
мала у радионици Електроремонт и алуминијумски таласасти покровни лим цца 40м2 и део десног крила улазних врата у радионици
Ремонт, кров од салонита са магацина који се налази иза погона Електроремонт, диманезија 4х4 метра, један носач кровне
конструкције тежине цца 100 кг у погону Хемид-слаба струја, канализационе ребрасте плочасте цеви пречника Фи 400мм у дужини од
40 метара, улазна, главна, двокрилна, клизна, метална врата димензија 5х6 метара у погону Хемид, део улазних главних металних врата
димензија цца 2х3 метра у погону Електроремонт, 27 комада оквира металних прозора-део крова у погону Хемид и алуминијумски кров
димензија 10х15 метара у погону АКЗ, део улазних врата за главни улаз димензија 22,5х1 метар и део металних врата до улице
димензија 1,5х2,5 метара, све у погону Електро ремонт и врата, метална, жута димензија 3х3 метра и један носач кровне конструкције
тежине цца 100 кг, све у поногу ХЕМИД.

01.08.2013.  Захтев за издављње М4 и М8 образаца
Бившем раднику стечајног дужника Петровић Видоју издати М4 и М8 образци за следеће године: 1996., 1992., 1990., период од 1978  до
1989.

31.07.2013.  Захтев Петровић Видоја.
Стечајни дужник примио захтев за издавање М4 и М8 образаца за период од 1978. до 1990. године, те 1992. и 1996. годину.

07.08.2013.  Захтев Републичког фонда ПИО.
Стечајном дужнику достављен захтев  Републичког фонда ПИО  за издавање М4 и М8 образаца за  1980., до 1981., и 1988.  годину.

14.08.2013.  Издавање М4 и М8 образаца.
Бившем раднику стечајног дужника Степановић Миливоју издати М4 и М8 образци за 1980., 1981. и 1988. годину.
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07.08.2013.  Захтев за издавање М4 и М8 образаца.
Стечајни дужник примио захтев Стојановић Васа за издавање М4 и М8 образаца за  1996., 1974., 1971., 1999. и  2000. годину.

14.08.2013.  Издавање М4 и М8 образаца.
Стојановић Васи издати М4 и М8 образци за  1996., 1974., 1971., 1999. и  2000. годину.

07.08.2013.  Захтев Осатовић Милосава.
Стечајни дужник примио захтев Осатовић Милосава  за издавање М4 и М8 образаца за 2001., 1989., 1990., 2002.   годину.

14.08.2013.  Издавање М4 и М8 образаца.
 Осатовић Милосаву издати М4 и М8 образаци за 2001., 1989., 1990., 2002.   годину.

25.07.2013.  Решење.
Стчајном дужнику достављено решење којим је утврђен порез на имовину за 2013. годину у висини од 173.933,06 динара, према
решењу број X/436-4/190/2013 од 12.7.2013. године.

05.08.2013.  Предлог радње.
Стечајном  управнику упућен предлог радње на жалбу против решење Локалне пореске администрације којим је утврђен порез на
имовину за 2013. годину у висини од 173.933,06 динара, према решењу број X/436-4/190/2013 од 12.7.2013. године.

05.08.2013.  Сагласност стечајног  управника.
Стечајни управник је дао сагласност на изјављивање жалбе  против решење Локалне пореске администрације којим је утврђен порез на
имовину за 2013. годину у висини од 173.933,06 динара, према решењу број X/436-4/190/2013 од 12.7.2013. године.

09.09.2013.  Позив.
Од Локалне пореске администрације у Лозници примљен позив за учешће у поступку сачињавања записника по Жалби број  X/436-
4/190/2013 од 8.8.2013. године.

09.08.2013.  Предлог радње.
Стечајном управнику упућен предлог за ангажовање сталног судског вештака Јарчевић Зорана из Пријепоља ради процене аналогне
телефонске централе- накнадно пронађене имовине. Јарчевић Зоран је извршио процену целокупне покретне имовине стечајног
дужника у 2012. години.

15.08.2013.  Сагласност стечајног  управника.
Стечајни управник је дао сагласност на предлог за ангажовање сталног судског вештака Јарчевић Зорана из Пријепоља ради процене
аналогне телефонске централе- накнадно пронађене имовине.

16.08.2013.  Уговор.
Потписан уговор о делу са Јарчевић Зораном, проценитељем накнадно пронађене имовине стечајног дужника- аналогне телефонске
централе.

16.08.2013.  Предлог радње.
Стечајном управнику упућен предлог  за упућивање захтева Одбору поверилаца за давање сагласности за продају, методом непосредне
погодбе, аналогне телефонске централе (накнадно пронађена имовина).

19.08.2013.  Сагласност стечајног  управника.
Стечајни управник је дао сагласност на   предлог  за упућивање захтева Одбору поверилаца за давање сагласности за продају, методом
непосредне погодбе, аналогне телефонске централе (накнадно пронађена имовина).

27.08.2013.  Уговор о орочавању депозита.
Са Војвођанском банком потписан уговор о орочавању износа од 1.010.000,00 динара на период од 60 дана, почев од 27.8.2013. године,
и годишњом каматном стопом од 8,5%.

27.08.2013.  Предлог радње.
Стечајном управнику упућен предлог за орочавање износа од 1.010.000,00 динара на период од 60 дана, почев од 27.8.2013. године, уз
годишњу каматни стопу од 8,5%, код Војвођанске банке а.д.

27.08.2013.  Сагласност стечајног  управника.
Стечајни управник  се сагласио са  предлогом за орочавање износа од 1.010.000,00 динара на период од 60 дана, почев од 27.8.2013.
године, уз годишњу каматни стопу од 8,5%, код Војвођанске банке а.д.

17.09.2013.  Обавештење о измирењ дуга.
Од Агенције за осигурање депозита достављено је обавештење о измирењ дуга ХК "ВИСКОЗА" ад "КРУПАЊКА", број 1129-2/13 од
12.9.2013. године, у проценту од 0,91604135%, односно 337.421,13 динара.

12.09.2013.  Обавештење о измирењ дуга.
Од Агенције за осигурање депозита достављено је обавештење о измирењ дуга ХК "ВИСКОЗА" ад "КРУПАЊКА", број 1111/13 од
12.9.2013. године, у проценту од 0,91604135%, односно 10.831.843,50 динара.

11.09.2013.  Обавештење о измирењ дуга.
Од Агенције за осигурање депозита достављено је обавештење о измирењ дуга ХК "ВИСКОЗА" ад "КРУПАЊКА", од 11.9.2013. године, у
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проценту од 0,91604135%, односно 6.152.146,84 динара.

17.07.2013.  Пријава крађе имовине.
Извршена је пријава крађе која је примећена дана 17.7.2013. године. -са погона "ЕЛЕКТРОРЕМОНТ"  је скинут- украден кров од
азбестног салонита  са управне зграде погона (зидан од чврстог материјала)- цигле.

24.07.2013.  Пријава крађе имовине.
Извршена је пријава крађе која је примећена дана 24.7.2013. године. -са погона "АКЗ"- ФАРБАРА, већи део зграде,  је скинут- украден
кров. Зграда са које је кров украден зидана је  од сипорекс блокова и у основи је површине 8м x 20m. Кров је био покривен салонитом,
тако да је након крађе истог остала само метална конструкција крова.

09.08.2013.  Пријава обијања просторије и крађе.
Извршена је пријава обијања просторије,  која је примећена дана 9.8.2013. године, у којој је смештена аналогна телефонска централа.
Просторија се налази у управној згради која је власништво "ЦЕЛВЛАКНО" ДОО у стечају Лозница.

14.08.2013.  Пријава обијања просторије и крађе.
Извршена је пријава обијања просторије,  која је примећена дана 14.8.2013. године, у којој је смештена аналогна телефонска централа.
Просторија се налази у управној згради која је власништво "ЦЕЛВЛАКНО" ДОО у стечају Лозница.

27.08.2013.  Пријава крађе имовине.
Извршена је пријава крађе која је примећена дана 27.8.2013. године. -са погона "АКЗ"  просторија "Гумарска радионица" украдена су
два крајња метална носача од дуплог "Л" профила, сваки дужине 10м, а са просторије "Фарбара" украдена су 4 метална носача- греде и
то: 3 греде направљене од "U" профила, свака дужине цца 8м и један носач од "L" профила дужине цца 8м.
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Прилози

15.10.2013.Датум:

ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА "ВИСКОЗА" ХЕМИРЕМОНТ Д.О.О.Назив стечајног дужника:

Број предмета: Ст 63/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2013. 30.09.2013.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2013.за период од: 30.09.2013.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Трговински суд Ваљево 53.494,50П. 570/2010 01.08.2013.

Трговински суд Ваљево
52.714,50

П. 570/2010 -
другостемена
одлука

01.08.2013.

Укупно: 106.209,00

Накнада трошкова стечајног управника

Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за
приватизацију 50.000,00

АПЦС 7/2013 31.07.2013.

Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за
приватизацију 50.000,00

АПЦС 8/2013 31.08.2013.

Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за
приватизацију 50.000,00

АПЦС 9/2013 30.09.2013.

Укупно: 150.000,00

256.209,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

РОЈАЛ ДОО 4.527,00128073 27.07.2013.

РОЈАЛ ДОО 4.527,00128387 31.07.2013.

РОЈАЛ ДОО 4.617,00132523 12.09.2013.

РОЈАЛ ДОО 4.617,00133797 29.09.2013.

ЕКО СРБИЈА 1.000,00249339 19.09.2013.

РОЈАЛ ДОО 4.527,00130666 19.08.2013.

РОЈАЛ ДОО 4.527,00130640 22.08.2013.

ЕКО СРБИЈА 1.000,00216040 18.08.2013.

Укупно: 29.342,00

Пошта и телефон

СТР "БОБА" 1.000,0057690 и 57691 25.09.2013.

СТР "БОБА" 1.000,0055854 24.07.2013.

СТР "БОБА" 1.000,0056738 и 56739 17.08.2013.

Пошта Србије 87,0047100071 12.07.2013.

Пошта Србије 87,0047100894 17.07.2013.

Пошта Србије 87,004798592 03.07.2013.
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Пошта и телефон

Пошта Србије 98,004799962 11.07.2013.

Пошта Србије 87,0047100893 17.07.2013.

Пошта Србије 87,0047100895 17.07.2013.

Пошта Србије 76,0047102243 26.07.2013.

Пошта Србије 88,00ПП184264449РС 18.07.2013.

Пошта Србије 99,00РР184264537РС 18.07.2013.

Пошта Србије 98,0047102987 01.08.2013.

Пошта Србије 76,0047103563 05.08.2013.

Пошта Србије 98,008311348 17.08.2013.

Пошта Србије 98,00792452 21.08.2013.

Пошта Србије 87,008281040 01.07.2013.

Пошта Србије 87,008286410 01.07.2013.

Пошта Србије 98,008309068 05.08.2013.

Пошта Србије 77,0047105578 17.08.2013.

Пошта Србије 77,0047107665 29.08.2013.

Пошта Србије 87,0047103992 08.08.2013.

Пошта Србије 98,0047105203 15.08.2013.

Пошта Србије 77,0047105579 17.08.2013.

Пошта Србије 77,0032109424 09.09.2013.

Пошта Србије 66,0047107367 27.08.2013.

Пошта Србије 76,001027128 13.08.2013.

Пошта Србије 76,0047105205 15.08.2013.

Пошта Србије 98,0047105208 15.08.2013.

Пошта Србије 98,0047103993 08.08.2013.

Пошта Србије 76,0047105201 15.08.2013.

Пошта Србије 88,0047107368 27.08.2013.

Пошта Србије 98,0047105204 15.08.2013.

Пошта Србије 66,0032109618 10.09.2013.

Укупно: 5.673,00

Платни промет

Војвођанска банка 280,0033- 1.7.2013. 01.07.2013.

Војвођанска банка 55,0635- 8.7.2013. 08.07.2013.

Војвођанска банка 90,0034- 3.7.2013. 03.07.2013.

Војвођанска банка 405,0036- 17.7.2013. 17.07.2013.

Војвођанска банка 280,0037- 1.8.2013. 01.08.2013.

Војвођанска банка 58,8038- 7.8.2013. 07.08.2013.

Војвођанска банка 360,0039- 20.8.2013. 20.08.2013.

Војвођанска банка 280,0041- 2.9.2013. 02.09.2013.

Укупно: 1.808,86

Вештачења и процене

Јарчевић Зоран

35.000,00

Телефонска
централа-
накнадно
пронађена
имовина

10.09.2013.

Укупно: 35.000,00

Дневнице и путни трошкови

ПУТЕВИ СРБИЈЕ
240,00

20602- 908517 и
20808- 496170

23.09.2013.

Укупно: 240,00

Бруто зараде по уговору о делу

Степанић Драгослава
18.195,00

Степанић
Драгослава
7/2013

31.07.2013.

Степанић Драгослава
18.195,00

Степанић
Драгослава
8/2013

31.08.2013.

Степанић Драгослава
18.195,00

Степанић
Драгослава
9/2013

30.09.2013.
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Бруто зараде по уговору о делу

Укупно: 54.585,00

Књиговодствене услуге

СЗГТУР "С-Г инжењеринг" 15.000,0011111111 31.07.2013.

СЗГТУР "С-Г инжењеринг" 15.000,0022222 31.08.2013.

СЗГТУР "С-Г инжењеринг" 15.000,003333333333 30.09.2013.

Укупно: 45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Градска управа Лозница 173.933,06X/436-4/190/2013 01.08.2013.

Укупно: 173.933,06

Административне таксе

Катастар 2.485,0097 260590171692 02.07.2013.

Република Србија 465,00582013 05.08.2013.

Укупно: 2.950,00

348.531,92Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 604.740,92

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка , 355-0003200210672-51
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 908000000003550178

01.07.2013. 1.185.821,43Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2013.за период од: 30.09.2013.

Камате и други финансијски приходи

Војвођанска банка 14.308,3320.08.2013.

Укупно: 14.308,33

14.308,33Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2013.за период од: 30.09.2013.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Биро Инк СР 200,0008.07.2013.

Укупно: 200,00

Гориво и мазиво

ОМВ Србија д.о.о. 2.998,5008.07.2013.

РОЈАЛ ДОО 6.745,5008.07.2013.

РОЈАЛ ДОО 4.527,0007.08.2013.

РОЈАЛ ДОО 4.527,0007.08.2013.

Укупно: 18.798,00

Пошта и телефон

Пошта Србије 66,0008.07.2013.

СТР "БОБА" 1.000,0008.07.2013.

СТР "БОБА" 1.000,0007.08.2013.
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Пошта и телефон

Пошта Србије 87,0007.08.2013.

Пошта Србије 87,0007.08.2013.

Пошта Србије 98,0007.08.2013.

Пошта Србије 87,0007.08.2013.

Пошта Србије 87,0007.08.2013.

Пошта Србије 88,0007.08.2013.

Пошта Србије 87,0007.08.2013.

Пошта Србије 76,0007.08.2013.

Пошта Србије 87,0007.08.2013.

Пошта Србије 87,0007.08.2013.

Пошта Србије 99,0007.08.2013.

Укупно: 3.036,00

Текуће одржавање

СИСТЕМА 735,0007.08.2013.

Укупно: 735,00

Платни промет

Војвођанска банка 280,0001.07.2013.

Војвођанска банка 55,0608.07.2013.

Војвођанска банка 90,0003.07.2013.

Војвођанска банка 405,0017.07.2013.

Војвођанска банка 280,0001.08.2013.

Војвођанска банка 58,8007.08.2013.

Војвођанска банка 360,0020.08.2013.

Војвођанска банка 280,0002.09.2013.

Укупно: 1.808,86

Бруто зараде по уговору o раду

Степанић Драгослава 23.384,0017.07.2013.

Степанић Драгослава 10.570,0017.07.2013.

Степанић Драгослава 23.384,0020.08.2013.

Степанић Драгослава 8.808,0020.08.2013.

Укупно: 66.146,00

Административне таксе

Катастар 2.485,0003.07.2013.

Укупно: 2.485,00

93.208,86Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2013. 1.106.920,90
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