
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

II Ст.38/2010

06.03.2020.

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДИВА
ПИРОТЕКС ПИРОТ,ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Број лиценце:

07203292Матични број:

1) Raiffeisen banka A.D. Beograd, 265-4310310000425-87Текући рачуни стечајног дужника:

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5.  овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
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:01.10.2015. 31.12.2015.

 9.

Остала имовина

39.277.754,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

67.398.695,73Укупно без депозита

0,00

 5.

25.800.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

758.541,32

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.562.400,41

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.10.2015.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.10.2015 године :

1. Raiffeisen bank AD Beograd рачун бр. 265-4310310000425-87 извод бр. 50 од 30.09.2015. год.             758.541,32 динара
2. Alpha bank Srbija АД Београд на орочењу                                                                                                       22.800.000,00 динара
3. Војвођанска банка АД Нови Сад на орочењу                                                                                                   2.000.000,00 динара
4. Alpha bank Srbija АД Београд на орочењу                                                                                                         1.000.000,00 динара
______________________________________________________________________________________________________
УКУПНО                                                                                                                                                                         26.558.541,32 динара
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

41.598.695,73

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

0,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

39.277.754,00

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

0,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

758.541,32

Укупно

1.562.400,41

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

 8.

758.541,32Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

0,00

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

1.562.400,41

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

41.598.695,73

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

39.277.754,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

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

20.000,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

20.000,00

0,00

Лиценце и патенти

39.277.754,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

40.820.154,41

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

1.542.400,41

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

0,00

0,00

 4.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 1.

 6.

Остала имовина

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене

0,00

 7. 0,00 0,00

 5.

0,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        2. Наплаћена потраживања у износу од 20.000,00 динара састоје се од :
            - уплате остатка закупа за пословни простор за месец октобар 2014. године од закупца "Интерсистем" доо из Пирота у износу од
3.163,02 динара по фактури бр. 23/2014,
            - уплате закупа за пословни простор за месец новембар 2014. године од закупца "Интерсистем" доо из Пирота у износу од
12.386,40 динара (6.836,98 + 5.549,42) по фактури бр. 27/2014,
            - уплате дела закупа за пословни простор за месец децембар 2014. године од закупца "Интерсистем" доо из Пирота у износу од
4.450,58 динара по фактури бр. 29/2014.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

37.619,40

0,00

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Лиценце и патенти

 4.

 1.

0,00

 3.

Потраживања (настала у извештајном периоду)

0,00

Предујам за покретање стечаја

Залихе 0,00

 8.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

0,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

37.619,40

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,0037.619,40

0,00

450.155,10

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

20.000,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,0028.307.774,50

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

27.800.000,00

Коментар

.Остварени приливи за извештајни период

        1. Прилив на име камате и других финансијских прихода у износу од 450.155,10 динара се састоје од :
            - приписа камате у износу од 247.676,71 динара на име орочених новчаних средства у износу од 22.800.000,00 динара код Alpha
bank Srbija АД Београд на период од 05.08.2015. - 05.10.2015. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 6,50 %,
            - приписа камате у износу од 19.316,67 динара на име орочених новчаних средства у износу од 2.000.000,00 динара код
Војвођанске банке А.Д. Нови Сад на период од 20.08.2015. - 20.10.2015. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 5,70 %,
            - приписа камате у износу од 2.453,83 динара на име орочених новчаних средства у износу од 2.000.000,00 динара код Банка
Поштанска штедионица АД Београд за период од 20.10.2015. - 01.11.2015. године, на име орочења наведеног износа на период од
20.10.2015. године до 21.12.2015. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 3,80 %,
            - приписа камате у износу од 8.356,16 динара на име орочених новчаних средства у износу од 1.000.000,00 динара код Alpha bank
Srbija АД Београд на период од 24.09.2015. - 24.11.2015. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 5,00 %,
            - приписа камате у износу од 6.140,22 динара на име орочених новчаних средства у износу од 2.000.000,00 динара код Банка
Поштанска штедионица АД Београд за период од 01.11.2015. - 01.12.2015. године, на име орочења наведеног износа на период од
20.10.2015. године до 21.12.2015. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 3,80 %,
            - приписа камате у износу од 162.529,64 динара на име орочених новчаних средства у износу од 22.800.000,00 динара код Alpha
bank Srbija АД Београд на период од 05.10.2015. - 07.12.2015. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 4,20 %,
            - приписа камате у износу од 3.681,87 динара на име орочених новчаних средства у износу од 2.000.000,00 динара код Банка
Поштанска штедионица АД Београд за период од 01.12.2015. - 21.12.2015. године, на име орочења наведеног износа на период од
20.10.2015. године до 21.12.2015. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 3,80 %,
        4. Наплаћена потраживања у износу од 20.000,00 динара описана су у коментару испод табеле 1 Г. „Умањење вредности имовине
због продаје“.
      10. Прилив на име закупа (у извештајном периоду) у износу од 37.619,40 динара састоји се од:
            - уплате закупа за пословни простор (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец октобар 2015. године од стране закупца "КРОЛУКС" доо из
Пирота у износу од 12.451,40 динара по фактури бр. 17/2015,
            - уплате закупа за пословни простор (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец новембар 2015. године од стране закупца "КРОЛУКС" доо из
Пирота у износу од 12.558,00 динара по фактури бр. 18/2015,
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            - уплате закупа за пословни простор (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец децембар 2015. године од стране закупца "КРОЛУКС" доо из
Пирота у износу од 12.610,00 динара по фактури бр. 19/2015.
      12. Повраћај орочених средстава од 27.800.000,00 динара састоји се од :
            - повраћаја орочених средстава у износу од 2.000.000,00 динара од стране Војвођанске банке А.Д. Нови Сад дана 20.10.2015.
године на рачун стечајног дужника код Raiffeisen banka AD Beograd. Средства у износу од 2.000.000,00 динара су се налазила на орочењу
код Војвођанске банке А.Д. Нови Сад у периоду од 19.08.2015. - 20.10.2015. године.
            - повраћаја орочених средстава у износу од 1.000.000,00 динара од стране Alpha bank Srbija АД Београд дана 24.11.2015. године
на рачун стечајног дужника код Raiffeisen banka AD Beograd. Средства у износу од 1.000.000,00 динара су се налазила на орочењу код
Alpha bank Srbija АД Београд у периоду од 24.09.2015. - 24.11.2015. године.
            - повраћаја орочених средстава у износу од 22.800.000,00 динара од стране Alpha bank Srbija АД Београд дана 07.12.2015. године
на рачун стечајног дужника код Raiffeisen banka AD Beograd. Средства у износу од 22.800.000,00 динара су се налазила на орочењу код
Alpha bank Srbija АД Београд у периоду од 05.10.2015. - 07.12.2015. године.
            - повраћаја орочених средстава у износу од 2.000.000,00 динара од стране Банка Поштанска штедионица АД Београд дана
21.12.2015. године на рачун стечајног дужника код Raiffeisen banka AD Beograd. Средства у износу од 2.000.000,00 динара су се налазила
на орочењу код Банка Поштанска штедионица АД Београд у периоду од 20.10.2015. - 21.12.2015. године.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

       10. Фактурисани износ за закуп од 37.619,40 динара састоји се од :
            - фактурисаног закупа пословног простора (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец октобар 2015. године закупцу „КРОЛУКС“ доо из Пирота
у износу од 12.451,40 динара (фактура бр. 17/2015),
            - фактурисаног закупа пословног простора (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец новембар 2015. године закупцу „КРОЛУКС“ доо из
Пирота у износу од 12.558,00 динара (фактура бр. 18/2015),
            - фактурисаног закупа пословног простора (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец децембар 2015. године закупцу „КРОЛУКС“ доо из
Пирота у износу од 12.610,00 динара (фактура бр. 19/2015).

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

450.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 450.000,000,00

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

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

0,00 0,00
4.

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

351.000,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 351.000,000,00

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 0,00801.000,00 0,00 0,00 801.000,00

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

0,00 517,001. Канцеларијски материјал 0,00 517,000,00

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

1.073,73 493,653. Комуналне услуге 162,75 330,901.236,48

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

0,00 4.017,565. Пошта и телефон 1.249,76 0,004.017,56

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 16.277,408. Платни промет 5.060,92 0,0016.277,40

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

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

0,00 0,0013. Дневнице и путни трошкови 0,00 0,000,00

0,00 0,0014. Бруто зараде по уговору o раду 0,00 0,000,00

184.784,00 138.588,0015. Бруто зараде по уговору о делу 46.196,00 92.392,00230.980,00

0,00 0,0016. Књиговодствене услуге 0,00 0,000,00

30.000,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 0,0030.000,00

0,00 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 0,000,00

0,00 0,0019. Административне таксе 0,00 0,000,00

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 0,00 0,000,00

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

0,00 530,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 530,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

27.800.000,00

0,00

Укупно 28.082.511,44215.857,73 52.669,43 160.423,61 93.769,90

.Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 38/2010 од 08.12.2015. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
октобар 2015. године у укупном износу од 52.669,43 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 38/2010 од 12.01.2016. године се одбија захтев за одобрење исплате стварно насталих
трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на име накнаде трошкова стечајном управнику, трошкова канцеларијског
материјала, горива и мазива, поште и телефона, платног промета, бруто зарада по уговору о делу и осталих трошкова стечајне масе и
одобрење исплате за новембар (поднет захтев на износ стварних трошкова од 71.225,29 динара) и децембар (поднет захтев на износ
стварних трошкова од 78.528,89 динара) 2015. године УСКРАЋУЈЕ.
        Укупно одобрење за четврти квартал 2015. године из напред наведених разлога износи 52.669,43 динара (52.669,43 + 0,00 + 0,00 =
52.669,43 динара).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        У извештајном периоду није било стварних трошкова по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

        1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 517,00 динара састоје се од :
            - трошкова куповине канцеларијског материјала у месецу октобру 2015. год. код Књижаре „Nax“ из Пирота у износу од 517,00
динара.
        3. Трошкови комуналних услуга у износу од 493,65 динара састоје се од рачуна за утрошену воду за канцеларију у ул. Српских
владара бр. 106 у Пироту коју користи стечајни дужник и то :
            - рачуна за утрошену воду у месецу септембру 2015. године у износу од 162,75 динара,
            - рачуна за утрошену воду у месецима октобру и новембру 2015. године у износу од 330,90 динара.
        5. Трошкови поште и телефона у износу од 4.017,56 динара састоје се од :
            - рачуна за телеком услуге за месец септембар 2015. године у укупном износу од 1.249,76 динара,
            - рачуна за телеком услуге за месец октобар 2015. године у укупном износу од 1.427,29 динара,
            - рачуна за телеком услуге за месец новембар 2015. године у укупном износу од 1.340,51 динара.
        8. Платни промет представља провизију банке Raiffeisen banka AD Beograd на име трошкова платног промета и вођења рачуна.
      15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 138.588,00 динара састоје се од :
            - бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.10. – 31.10.2015. године у износу од 46.196,00 динара,
            - бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.11. – 30.11.2015. године у износу од 46.196,00 динара,
            - бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.12. – 31.12.2015. године у износу од 46.196,00 динара.
      24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 530,00 динара састоје се од трошкова фотокопирања документације у месецу октобру
2015. године код Књижаре „Nax“ из Пирота.

Плаћени трошкови у извештајном периоду :

Трошкови стечајног поступка

        У извештајном периоду није било плаћених трошкова по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

        3. Плаћене трошкове комуналних услуга у износу од 1.236,48 динара чине рачуни за утрошену воду за месец мај 2015. године у

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

износу од 433,73 динара, за месец јун 2015. године у износу од 303,68 динара, за месец јул 2015. године у износу од 179,01 динара, за
месец август 2015. године у износу од 157,31 динара и за месец септембар 2015. године у износу од 162,75 динара за канцеларију у ул.
Српских владара бр. 106 у Пироту коју користи стечајни дужник.
        5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 4.017,56 динара састоје се од :
            - плаћеног рачуна за телеком услуге за месец септембар 2015. године у укупном износу од 1.249,76 динара,
            - плаћеног рачуна за телеком услуге за месец октобар 2015. године у укупном износу од 1.427,29 динара,
            - плаћеног рачуна за телеком услуге за месец новембар 2015. године у укупном износу од 1.340,51 динара.
        8. Наплаћена провизија од стране Raiffeisen banka AD Beograd за октобар, новембар и децембар 2015. године на име трошкова
платног промета и вођења рачуна.
      15. Исплаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 230.980,00 динара састоје се од :
            - исплаћене бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.06. – 30.06.2015. године у износу од 46.196,00
динара,
            - исплаћене бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.07. – 31.07.2015. године у износу од 46.196,00
динара,
            - исплаћене бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.08. – 31.08.2015. године у износу од 46.196,00
динара,
            - исплаћене бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.09. – 30.09.2015. године у износу од 46.196,00
динара,
            - исплаћене бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.10. – 31.10.2015. године у износу од 46.196,00
динара.
      17. Исплаћене накнаде за заступање адвокату Милошу Манџукићу из Ниша за месеце јун, јул и септембар 2015. године у износу од
30.000,00 динара (3 месеца х 10.000,00 динара).

     - Орочење средстава – Одлив у износу од 27.800.000,00 се састоји од:
            - преноса средстава у износу од 2.000.000,00 динара дана 20.10.2015. године са рачуна стечајног дужника бр. 265-4310310000425-
87 који се води код Raiffeisen banka AD Beograd на орочење код Банка Поштанска штедионица АД Београд,
            - преноса средстава у износу од 1.000.000,00 динара дана 24.11.2015. године са рачуна стечајног дужника бр. 265-4310310000425-
87 који се води код Raiffeisen banka AD Beograd на орочење код Војвођанске банке АД Нови Сад,
            - преноса средстава у износу од 22.800.000,00 динара дана 07.12.2015. године са рачуна стечајног дужника бр. 265-
4310310000425-87 који се води код Raiffeisen banka AD Beograd на орочење код Еуробанк АД Београд,
            - преноса средстава у износу од 2.000.000,00 динара дана 21.12.2015. године са рачуна стечајног дужника бр. 265-4310310000425-
87 који се води код Raiffeisen banka AD Beograd на орочење код Еуробанк АД Београд.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

 4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

0,00

I исплатни ред

 1.

III исплатни ред

641.073.902,57

7.

0,00

0,00

1.857.759,00

0,00

0,00

0,00

618.219.090,81

 5.

618.219.090,81

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

4.281.526,18 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)

4.281.526,18

0,00

0,00

Укупно без депозита

16.715.526,58

0,00

16.715.526,58

1.857.759,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

641.073.902,57

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

758.541,32 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2015.

 5.

28.082.511,44

 4.

983.804,38

 2. 28.307.774,50

 6.

Укупан одлив

Коментар

Новчана средства стечајног дужника налазе се на :
        - текућем рачуну број 265-4310310000425-87 који се води код Raiffeisen banka A.D. Beograd у износу од 983.804,38 динара на дан
31.12.2015. године, према изводу бр. 69 од 31.12.2015. године.
        - на орочењу код Еуробанк АД Београд на дан 07.12.2015. године налази се износ од 22.800.000,00 динара који је орочен до
05.02.2016. године,
        - на орочењу код Еуробанк АД Београд на дан 21.12.2015. године налази се износ од 2.000.000,00 динара који је орочен до
19.02.2016. године,
        - на орочењу код Војвођанске банке АД Нови Сад на дан 24.11.2015. године налази се износ од 1.000.000,00 динара који је орочен
до 23.01.2016. године.
Стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износи 26.783.804,38 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.10.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.12.2015.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Љубинко Костур1. 62.500,00

Мирјана Веселиновић2. 168.480,00

Адвокат Милош Манџукић3. 30.000,00

260.980,00Укупно

Исплаћени бруто износи по уговору о делу :

                                                            Период                 Нето износ         Порези и            УКУПНО
                                                         ангажовања                                       доприноси
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Костур Љубинко                 01.06.-30.06.2015.         6.870,00              5.630,00          12.500,00
2. Веселиновић Мирјана      01.06.-30.06.2015.       21.296,00            12.400,00          33.696,00
____________________________________________________________________________
ЈУН 2015. год.                                                                   28.166,00            18.030,00          46.196,00

                                                            Период                 Нето износ         Порези и            УКУПНО
                                                         ангажовања                                       доприноси
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Костур Љубинко                 01.07.-31.07.2015.         6.870,00              5.630,00          12.500,00
2. Веселиновић Мирјана      01.07.-31.07.2015.       21.296,00            12.400,00          33.696,00
____________________________________________________________________________
ЈУЛ 2015. год.                                                                   28.166,00            18.030,00          46.196,00

                                                            Период                 Нето износ         Порези и            УКУПНО

Коментар
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                                                         ангажовања                                       доприноси
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Костур Љубинко                 01.08.-31.08.2015.         6.870,00              5.630,00          12.500,00
2. Веселиновић Мирјана      01.08.-31.08.2015.       21.296,00            12.400,00          33.696,00
____________________________________________________________________________
АВГУСТ 2015. год.                                                            28.166,00            18.030,00          46.196,00

                                                            Период                 Нето износ         Порези и            УКУПНО
                                                         ангажовања                                       доприноси
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Костур Љубинко                 01.09.-30.09.2015.         6.870,00              5.630,00          12.500,00
2. Веселиновић Мирјана      01.09.-30.09.2015.       21.296,00            12.400,00          33.696,00
____________________________________________________________________________
СЕПТЕМБАР 2015. год.                                                   28.166,00            18.030,00          46.196,00

                                                            Период                 Нето износ         Порези и            УКУПНО
                                                         ангажовања                                       доприноси
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Костур Љубинко                 01.10.-31.10.2015.         6.870,00              5.630,00          12.500,00
2. Веселиновић Мирјана      01.10.-31.10.2015.       21.296,00            12.400,00          33.696,00
____________________________________________________________________________
ОКТОБАР 2015. год.                                                        28.166,00            18.030,00          46.196,00

         У извештајном периоду односно у периоду од 01.12. - 31.12.2015. год. извршено је ангажовање адвоката Милоша Манџукића из
Ниша, за заступање стечајног дужника пред Привредним судом у Нишу за потребе утужења закупаца за неизмирене обавезе по основу
закупа пословног простора стечајног дужника уз накнаду у месечном паушалном износу од 10.000,00 дин.
        У извештајном периоду је извршена исплата у износу од 30.000,00 динара ангажованом адвокату Милошу Манџукићу из Ниша за
месеце јун, јул и септембар 2015. године (3 месеца по 10.000,00 динара).

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

25.800.000,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.542.400,41

39.277.754,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

67.603.958,79

Лиценце и патенти

0,00

983.804,38

 8.

31.12.2015.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

     1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 983.804,38 динара сачињавају:
        - На текућем рачуну број 265-4310310000425-87 налази се износ од 983.804,38 динара (извод бр. 69 од 31.12.2015. године -
Raiffeisen banka A.D. Beograd).
     2. Орочена средства у износу од 25.800.000,00 динара сачињавају:
        - На орочењу код Еуробанк АД Београд на дан 07.12.2015. године налази се износ од 22.800.000,00 динара који је орочен до
05.02.2016. године,
        - На орочењу код Еуробанк АД Београд на дан 21.12.2015. године налази се износ од 2.000.000,00 динара који је орочен до
19.02.2016. године,
        - На орочењу код Војвођанска банка АД Нови Сад на дан 24.11.2015. године налази се износ од 1.000.000,00 динара који је орочен
до 23.01.2016. године.

        Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2015. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника
(без депозита) износи укупно 67.603.958,79 динара.
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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 судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.10.2015.  Орочење 22.800.000,00 динара
Дана 05.10.2015. године, након истека орочења средстава у износу од 22.800.000,00 динара на период од 60 дана која су била орочена
код Alpha bank Srbija АД Београд, извршено је продужење орочење слободних новчаних средстава у износу од 22.800.000,00 динара код
Alpha bank Srbija АД Београд као банке са најповољнијом понудом услова орочења на период од 60 дана почев од 05.10.2015. године до
07.12.2015. године.

07.10.2015.  План трошкова за јун, јул, август и септембар 2015. године
Привредном суду у Нишу су достављени планови трошкова стечајног поступка за месеце јун, јул, август и септембар 2015. године.

09.10.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на исплату стварно насталих трошкова у месецу јулу 2015. године.

09.10.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на исплату стварно насталих трошкова у месецу августу 2015. године.

09.10.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на исплату стварно насталих трошкова у месецу септембру 2015. године.

13.10.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Из Привредног суда у Нишу преузето је Решење Привредног суда у Нишу 1. Ст. 38/2010 од 13.10.2015. године којим се одобрава план
трошкова стечајног поступка за месец јун 2015. године у износу од 67.859,14 динара, за месец јул 2015. године у  износу од 59.510,88
динара, за месец август 2015. године у износу од 73.569,65 динара и за месец септембар 2015. године у износу од 76.536,00 динара.

20.10.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Из Привредног суда у Нишу преузето је Решење Привредног суда у Нишу 1. Ст. 38/2010 од 13.10.2015. године којим се одобрава исплата
трошкова стечајног поступка за месец јул 2015. године у укупном износу од 49.712,36 динара.

20.10.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Из Привредног суда у Нишу преузето је Решење Привредног суда у Нишу 1. Ст. 38/2010 од 13.10.2015. године којим се одобрава исплата
трошкова стечајног поступка за месец август 2015. године у укупном износу од 56.624,65 динара и за месец септембар 2015. године у
укупном износу од 47.811,00 динара

20.10.2015.  Орочење 2.000.000,00 динара
Дана 20.10.2015. године, након истека орочења средстава у износу од 2.000.000,00 динара на период од 60 дана која су била орочена
код Војвођанске банке А.Д. Нови Сад, извршено је орочење средстава у износу од 2.000.000,00 динара код Банка Поштанска
штедионица А.Д. Београд као банке са најповољнијом понудом услова орочења на период од 60 дана почев од 20.10.2015. године до
21.12.2015. године.

24.11.2015.  Орочење 1.000.000,00 динара
Дана 24.11.2015. године, након истека орочења средстава у износу од 1.000.000,00 динара на период од 60 дана која су била орочена
код Alpha bank Srbija АД Београд, извршено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 1.000.000,00 динара код Војвођанске
банке АД Нови Сад као банке са најповољнијом понудом услова орочења на период од 60 дана почев од 24.11.2015. године до
23.01.2016. године.

27.11.2015.  План трошкова за октобар 2015. године
Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец октобар 2015. године.
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07.12.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на исплату стварно насталих трошкова у месецу октобру 2015. године.

07.12.2015.  Орочење 22.800.000,00 динара
Дана 07.12.2015. године, након истека орочења средстава у износу од 22.800.000,00 динара на период од 60 дана која су била орочена
код Alpha bank Srbija АД Београд, извршено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 22.800.000,00 динара код Еуробанк
АД Београд као банке са најповољнијом понудом услова орочења на период од 60 дана почев од 07.12.2015. године до 06.02.2015.
године.

09.12.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Из Привредног суда у Нишу преузето је Решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 38/2010 од 08.12.2015. године којим се делимично
одобрава исплата трошкова стечајног поступка за месец октобар 2015. године у укупном износу од 52.669,43 динара, док се одбија
захтев стечајног управника у делу који се односи на ставку бр. 12 спецификације - "гориво и мазиво" у износу од 6.000,00 динара.

21.12.2015.  Орочење 2.000.000,00 динара
Дана 21.12.2015. године, након истека орочења средстава у износу од 2.000.000,00 динара на период од 60 дана која су била орочена
код Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, извршено је орочење средстава у износу од 2.000.000,00 динара код Еуробанк А.Д.
Београд као банке са најповољнијом понудом услова орочења на период од 60 дана почев од 21.12.2015. године до 19.02.2016. године.

22.12.2015.  Допуна плана трошкова за септембар 2015. године
Привредном суду у Нишу је достављена допуна плана трошкова стечајног поступка за месец септембар 2015. године.

22.12.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на исплату стварно насталих допунских трошкова у месецу септембру 2015.
године.

28.12.2015.  Закључак Привредног суда у Нишу
У Привредном суду у Нишу је преузет закључак истог суда 1. Ст. 38/2010 од 24.12.2015. године којим се налаже стечајном управнику да:
- достави извештај о току стечајног поступка са посебним указивањем на разлоге трајања, у којој је фази поступање у време израде
извештаја, да дефинише потребне мере, активности и време за окончање поступка,
- по ком основу је потраживање пријављено, да ли је утврђено, да ли је било намирења и у ком обиму, у ком износу потраживање није
намирено,
у року од 5 дана од дана пријема закључка, а све у складу са поднетим захтевом за заштиту права на суђење у разумном року
подносиоца захтева Јонић Душице из Пирота, ул. Тимочка бр. 28 у предмету који се води пред Привредним апелационим судом 6 Р4.
Ст-2876/2015.

28.12.2015.  Закључак Привредног суда у Нишу
У Привредном суду у Нишу је преузет закључак истог суда 1. Ст. 38/2010 од 24.12.2015. године којим се налаже стечајном управнику да:
- достави извештај о току стечајног поступка са посебним указивањем на разлоге трајања, у којој је фази поступање у време израде
извештаја, да дефинише потребне мере, активности и време за окончање поступка,
- по ком основу је потраживање пријављено, да ли је утврђено, да ли је било намирења и у ком обиму, у ком износу потраживање није
намирено,
у року од 5 дана од дана пријема закључка, а све у складу са поднетим захтевом за заштиту права на суђење у разумном року
подносиоца захтева Димић Лазара из Пирота, ул. Таковска бр. 16/2 у предмету који се води пред Привредним апелационим судом 3 Р4.
Ст-2871/2015.

28.12.2015.  Закључак Привредног суда у Нишу
У Привредном суду у Нишу је преузет закључак истог суда 1. Ст. 38/2010 од 25.12.2015. године којим се налаже стечајном управнику да:
- достави извештај о току стечајног поступка са посебним указивањем на разлоге трајања, у којој је фази поступање у време израде
извештаја, да дефинише потребне мере, активности и време за окончање поступка,
- по ком основу је потраживање пријављено, да ли је утврђено, да ли је било намирења и у ком обиму, у ком износу потраживање није
намирено,
у року од 5 дана од дана пријема закључка, а све у складу са поднетим захтевом за заштиту права на суђење у разумном року
подносиоца захтева Панић Весне из Пирота, ул. "26. Фебруара" бр. 18 у предмету који се води пред Привредним апелационим судом
Р4. Ст-2874/2015.

28.12.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Из Привредног суда у Нишу преузето је Решење Привредног суда у Нишу 1. Ст. 38/2010 од 23.12.2015. године којим се одобрава
допунска исплата трошкова стечајног поступка за месец септембар 2015. године у укупном износу од 19.724,00 динара.

30.12.2015.  План трошкова за новембар и децембар 2015. године
Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец новембар 2015. године и за месец децембар 2015.
године.
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Прилози

06.03.2020.Датум:

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДИВА
ПИРОТЕКС ПИРОТ,ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

Назив стечајног дужника:

Број предмета: II Ст.38/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.10.2015. 31.12.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот 12.451,4017/2015 01.10.2015.

"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот 12.558,0018/2015 01.11.2015.

"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот 12.610,0019/2015 01.12.2015.

Укупно: 37.619,40

Укупни приходи: 37.619,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2015.за период од: 31.12.2015.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Књижара NAX 517,0016/2015 22.10.2015.

Укупно: 517,00

Комуналне услуге

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 162,755994-0010101103 07.10.2015.

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 330,906810-0010101103 09.12.2015.

Укупно: 493,65

Пошта и телефон

"Телеком Србија" а.д.
1.249,76

45-168-010-
1068825

01.10.2015.

"Телеком Србија" а.д.
1.427,29

09-169-010-
1069758

01.11.2015.

"Телеком Србија" а.д.
1.340,51

81-170-010-
1169013

01.12.2015.

Укупно: 4.017,56

Платни промет

Raiffeisen banka A.D. Beograd

130,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.10.2015.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

626,48

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.10.2015.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

3.804,44

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.10.2015.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.10.2015.
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Платни промет

Raiffeisen banka A.D. Beograd

1.055,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.11.2015.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.11.2015.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

7.051,48

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.12.2015.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

2.110,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.12.2015.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.12.2015.

Укупно: 16.277,40

Бруто зараде по уговору о делу

Веселиновић Мирјана
33.696,00

Уг. о делу
10/2015-01

31.10.2015.

Костур Љубинко
12.500,00

Уг. о делу
10/2015-02

31.10.2015.

Веселиновић Мирјана
33.696,00

Уг. о делу
11/2015-01

30.11.2015.

Костур Љубинко
12.500,00

Уг. о делу
11/2015-02

30.11.2015.

Веселиновић Мирјана
33.696,00

Уг. о делу
12/2015-01

31.12.2015.

Костур Љубинко
12.500,00

Уг. о делу
12/2015-02

31.12.2015.

Укупно: 138.588,00

Остали трошкови стечајне масе

Књижара NAX 530,0016/2015-ост.тр. 22.10.2015.

Укупно: 530,00

160.423,61Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 160.423,61
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen banka A.D. Beograd, 265-4310310000425-87
Societe Generale banka A.D. Beograd, 908-27501-22
Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200398653-66
Eurobank A.D. Beograd, 250-39720-56
Alpha bank Srbija A.D. Beograd, 180-10010000031-66
Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd, 908-20001-18

01.10.2015. 26.558.541,32Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2015.за период од: 31.12.2015.

Камате и други финансијски приходи

Raiffeisen banka A.D. Beograd 247.676,7105.10.2015.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 19.316,6720.10.2015.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 2.453,8302.11.2015.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 8.356,1624.11.2015.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 6.140,2201.12.2015.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 162.529,6407.12.2015.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 3.681,8721.12.2015.

Укупно: 450.155,10

Наплата потраживања

"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о. 3.163,0230.11.2015.

"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о. 6.836,9830.11.2015.

"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о. 5.549,4231.12.2015.

"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о. 4.450,5831.12.2015.

Укупно: 20.000,00

Закуп (у извештајном периоду)

"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот 12.451,4014.10.2015.

"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот 12.558,0024.11.2015.

"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот 12.610,0016.12.2015.

Укупно: 37.619,40

Повраћај орочених средстава

Војвођанска банка А.Д. Нови Сад 2.000.000,0020.10.2015.

Alpha bank Srbija A.D. Beograd 22.800.000,0007.12.2015.

Alpha bank Srbija A.D. Beograd 1.000.000,0024.11.2015.

Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd 2.000.000,0021.12.2015.

Укупно: 27.800.000,00

28.307.774,50Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2015.за период од: 31.12.2015.

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 433,7307.10.2015.

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 303,6819.10.2015.

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 179,0119.10.2015.

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 162,7515.12.2015.

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 157,3124.12.2015.

Укупно: 1.236,48
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Пошта и телефон

"Телеком Србија" а.д. 1.249,7619.10.2015.

"Телеком Србија" а.д. 1.427,2916.11.2015.

"Телеком Србија" а.д. 1.340,5121.12.2015.

Укупно: 4.017,56

Платни промет

Raiffeisen banka A.D. Beograd 130,0001.10.2015.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 626,4815.10.2015.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 3.804,4431.10.2015.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 500,0031.10.2015.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 1.055,0030.11.2015.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 500,0030.11.2015.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 7.051,4815.12.2015.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 2.110,0031.12.2015.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 500,0031.12.2015.

Укупно: 16.277,40

Бруто зараде по уговору о делу

Веселиновић Мирјана 33.696,0007.10.2015.

Костур Љубинко 12.500,0007.10.2015.

Веселиновић Мирјана 33.696,0019.10.2015.

Костур Љубинко 12.500,0019.10.2015.

Веселиновић Мирјана 33.696,0019.10.2015.

Костур Љубинко 12.500,0019.10.2015.

Веселиновић Мирјана 33.696,0019.10.2015.

Костур Љубинко 12.500,0019.10.2015.

Веселиновић Мирјана 33.696,0015.12.2015.

Костур Љубинко 12.500,0015.12.2015.

Укупно: 230.980,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адв. Милош Манџукић 10.000,0007.10.2015.

Адв. Милош Манџукић 10.000,0019.10.2015.

Адв. Милош Манџукић 10.000,0019.10.2015.

Укупно: 30.000,00

Орочење средстава

Војвођанска банка А.Д. Нови Сад 1.000.000,0024.11.2015.

Eurobank A.D. Beograd 22.800.000,0007.12.2015.

Eurobank A.D. Beograd 2.000.000,0021.12.2015.

Banka Poštanska štedionica A.D. Beograd 2.000.000,0020.10.2015.

Укупно: 27.800.000,00

28.082.511,44Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2015. 26.783.804,38
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