
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

II Ст.38/2010

29.09.2021.

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:01.04.2021. 30.06.2021.

 9.

Остала имовина

39.277.754,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

71.187.145,25Укупно без депозита

0,00

 5.

10.000.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

20.200.480,73

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.708.910,52

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.

01.04.2021.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 20.200.480,73 динара сачињавају:
            - на текућем рачуну број 265-4310310000425-87 налази се износ од 20.200.480,73 динара (извод бр. 19 од 31.03.2021. године -
Raiffeisen banka A.D. Beograd).
        2. Орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара сачињавају:
            - на орочењу код Еуробанк АД Београд од 29.03.2021. године налази се износ од 10.000.000,00 динара који је орочен до
28.06.2021. године.

        Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.04.2021. год, ликвидациона вредност имовине стечајног
дужника (без депозита) износи укупно 71.187.145,25 динара.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

61.187.145,25

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

20.200.480,73

Укупно

1.708.910,52

Коментар

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

 8.

20.200.480,73Готовина 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

1.708.910,52

 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

61.187.145,25

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.

127.186,720,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

127.186,72

0,00

Лиценце и патенти

39.277.754,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

40.859.477,80

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

1.581.723,80

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. Потраживања – Износ наплаћеног потраживања од 127.186,72 динара се односи на:
            - уплату преосталог дела закупа за пословни простор (Хала „ПИРОТЕКС ТРИКО“) за месец децембар 2020. године од стране
закупца „БОРЈАНА“ доо из Пирота у износу од 16.959,94 динара по фактури бр. 22/2020 (фактурисани износ од 36.743,19 динара),
            - уплату закупа за пословни простор (Хала „ПИРОТЕКС ТРИКО“) за месец јануар 2021. године од стране закупца „БОРЈАНА“ доо из
Пирота у износу од 36.743,19 динара (33.040,06 + 3.703,13) по фактури бр. 1/2021,
            - уплату закупа за пословни простор (Хала „ПИРОТЕКС ТРИКО“) за месец фебруар 2021. године од стране закупца „БОРЈАНА“ доо
из Пирота у износу од 36.743,59 динара по фактури бр. 3/2021,
            - уплату закупа за пословни простор (Хала „ПИРОТЕКС ТРИКО“) за месец март 2021. године од стране закупца „БОРЈАНА“ доо из
Пирота у износу од 36.740,00 динара (9.553,28 + 27.186,72) по фактури бр. 6/2021.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

59.495,28

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

146.907,50

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

87.412,22146.907,50

0,00

37.397,26

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

127.186,72

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

87.412,22

2а

0,001.224.079,26

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

        1. Приливи на име камате и других финансијских прихода у износу од 37.397,26 динара се састоје од :
            - приписа камате у износу од 37.397,26 динара на име орочених новчаних средства у износу од 10.000.000,00 динара код
Еуробанк АД Београд за период од 29.03.2021. - 28.06.2021. године, која су орочена на период од 90 дана почев од 29.03.2021. године уз
камату на годишњем нивоу у износу од 1,50 %,
        4. Наплаћена потраживања у износу од 127.186,72 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 59.495,28 динара састоји се од:
            - уплате закупа за пословни простор (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец април 2021. године од стране закупца "КРОЛУКС" доо из
Пирота у износу од 12.227,00 динара по фактури бр. 7/2021,
            - уплате закупа за пословни простор (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец мај 2021. године од стране закупца "КРОЛУКС" доо из Пирота
у износу од 12.228,00 динара по фактури бр. 9/2021,
            - уплате закупа за пословни простор (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец јун 2021. године од стране закупца "КРОЛУКС" доо из Пирота
у износу од 12.227,00 динара по фактури бр. 11/2021,
            - уплату дела закупа за пословни простор (Хала „ПИРОТЕКС ТРИКО“) за месец април 2021. године од стране закупца „БОРЈАНА“
доо из Пирота у износу од 22.813,28 динара по фактури бр. 8/2021 (фактурисани износ од 36.740,50 динара).
      12. Повраћај орочених средстава од 1.000.000,00 динара састоји се од:
            - повраћаја орочених средстава у износу од 1.000.000,00 динара од стране Еуробанк АД Београд дана 28.06.2021. године на рачун
стечајног дужника код Raiffeisen banka AD Beograd. Средства у износу од 10.000.000,00 динара су се налазила на орочењу код Еуробанк
АД Београд у периоду од 29.03.2021. - 28.06.2021. године и након истека орочења износ од 1.000.000,00 динара је враћен на рачун
стечајног дужника за потребе исплате по главној деоби док је износ од 9.000.000,00 динара орочен од истог датума код Еуробанк АД
Београд, као најбољег понуђача услова орочења, на период од 90 дана.

Фактурисана вредност у извештајном периоду
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       10. Фактурисани износ за закуп од 146.907,50 динара састоји се од :
            - фактурисаног закупа пословног простора (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец април 2021. године закупцу „КРОЛУКС“ доо из Пирота у
износу од 12.227,00 динара (фактура бр. 7/2021),
            - фактурисаног закупа пословног простора (Хала „ПИРОТЕКС ТРИКО“) за месец април 2021. године закупцу „БОРЈАНА“ доо из
Пирота у износу од 36.740,50 динара (фактура бр. 8/2021),
            - фактурисаног закупа пословног простора (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец мај 2021. године закупцу „КРОЛУКС“ доо из Пирота у
износу од 12.228,00 динара (фактура бр. 9/2021),
            - фактурисаног закупа пословног простора (Хала „ПИРОТЕКС ТРИКО“) за месец мај 2021. године закупцу „БОРЈАНА“ доо из Пирота
у износу од 36.744,00 динара (фактура бр. 10/2021),
            - фактурисаног закупа пословног простора (Магацин „ЦЕВКАРА“) за месец јун 2021. године закупцу „КРОЛУКС“ доо из Пирота у
износу од 12.227,00 динара (фактура бр. 11/2021),
            - фактурисаног закупа пословног простора (Хала „ПИРОТЕКС ТРИКО“) за месец јун 2021. године закупцу „БОРЈАНА“ доо из Пирота
у износу од 36.741,00 динара (фактура бр. 12/2021).

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

45.000,00 45.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 45.000,00 90.000,000,00

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 0,00495.000,00 45.000,00 45.000,00 540.000,00

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

0,50 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 0,500,00

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

309,21 483,933. Комуналне услуге 600,00 793,140,00

18.867,74 25.127,704. Гориво и мазиво 25.127,70 27.031,4416.964,00

6.290,47 5.130,005. Пошта и телефон 5.130,00 6.920,474.500,00

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 22.513,318. Платни промет 22.513,31 0,0022.513,31

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

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

70.752,00 70.752,0015. Бруто зараде по уговору о делу 71.202,00 141.504,000,00

24.000,00 24.000,0016. Књиговодствене услуге 24.000,00 48.000,000,00

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

0,00 10.969,4918. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 10.969,49 0,0010.969,49

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

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

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

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 54.946,80120.219,92 159.542,50 158.976,43 224.249,55

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 38/2010 од 26.07.2021. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
април 2021. године у укупном износу од 57.486,40 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 38/2010 од 26.07.2021. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
мај 2021. године у укупном износу од 68.618,89 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 38/2010 од 26.07.2021. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
јун 2021. године у укупном износу од 78.437,21 динара.
        Укупно одобрење за други квартал 2021. године износи 204.542,50 динара (57.486,40 + 68.618,89 + 78.437,21 = 204.542,50 динара).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

         5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.04.2021. – 30.06.2021. године у износу од 45.000,00 динара. (За
извештајни период одобрењем стечајног судије одобрена је накнада трошкова стечајном управнику за месеце април, мај и јун 2021.
године у износу од по 15.000,00 динара).

Обавезе стечајне масе

        3. Трошкови комуналних услуга у износу од 483,93 динара састоје се од рачуна за утрошену воду (накнада за мерно место) за
канцеларију у ул. Српских владара бр. 106 у Пироту коју користи стечајни дужник и то:
            - рачуна за утрошену воду у месецу марту 2021. године у износу од 179,01 динара,
            - рачуна за утрошену воду у месецу априлу 2021. године у износу од 147,36 динара,
            - рачуна за утрошену воду у месецу мају 2021. године у износу од 157,56 динара.
        4. Трошкови горива и мазива у износу од 25.127,70 динара се односе на:
            - трошкове горива повереника стечајног управника из месеца априла 2021. године у износу од 8.282,40 динара,
            - трошкове горива повереника стечајног управника из месеца маја 2021. године у износу од 8.435,40 динара,
            - трошкове горива повереника стечајног управника из месеца јуна 2021. године у износу од 8.409,90 динара.
        5. Трошкови поште и телефона у износу од 5.130,00 динара састоје се од :
            - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец април 2021. године у износу од 1.500,00 динара,
            - трошкова слања поште у месецу априлу 2021. године у износу од 270,00 динара,
            - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец мај 2021. године у износу од 1.500,00 динара,
            - трошкова слања поште у месецу мају 2021. године у износу од 180,00 динара,
            - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јун 2021. године у износу од 1.500,00 динара,
            - трошкова слања поште у месецу јуну 2021. године у износу од 180,00 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 70.752,00 динара састоје се од :
            - бруто зараде по Уговору о делу за 1 ангажовано лице за период од 01.04. – 30.04.2021. године у износу од 23.584,00 динара,
            - бруто зараде по Уговору о делу за 1 ангажовано лице за период од 01.05. – 31.05.2021. године у износу од 23.584,00 динара,
            - бруто зараде по Уговору о делу за 1 ангажовано лице за период од 01.06. – 30.06.2021. године у износу од 23.584,00 динара,
      16. Књиговодствене услуге у износу од 24.000,00 динара представљају:
            - накнаду на име пружених књиговодствених услуга за период од 01.04.2021. године до 30.06.2021. године од стране
књиговодствене агенције „ДЕМС“ из Ниша у износу од 24.000,00 динара (3 месеца по 8.000,00 динара).
      18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 10.969,49 динара се односе на:
            - порез на имовину стечајног дужника за период од 01.04.2021. године до 30.06.2021. године (други квартал 2021. године) у
износу од 10.969,49 динара према поднетој пореској пријави за порез на имовину за 2021. годину.

Плаћени трошкови у извештајном периоду :

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

        4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 16.964,00 динара се односи на:
            - исплаћене преостале трошкове горива повереника стечајног управника из месеца новембра и децембра 2020. године у износу
од 0,80 динара (0,40 + 0,40),

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

            - исплаћене трошкове горива повереника стечајног управника из месеца јануара 2021. године у износу од 5.504,40 динара.
            - исплаћене трошкове горива повереника стечајног управника из месеца фебруара 2021. године у износу од 5.612,40 динара,
            - исплаћене трошкове горива повереника стечајног управника из месеца марта 2021. године у износу од 5.846,40 динара.
        5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 4.500,00 динара састоји се од :
            - исплаћених трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за период јануар-март 2021. године у укупном износу
од 4.500,00 динара (3 месеца по 1.500,00 динара).
        8. Наплаћена провизија од стране Raiffeisen banka AD Beograd за април, мај и јун 2021. године на име трошкова платног промета и
вођења рачуна.
      18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Одлив у износу од 10.969,49 динара се односи на:
            - плаћени порез на имовину стечајног дужника за период од 01.04.2021. године до 30.06.2021. године (други квартал 2021.
године) у износу од 10.969,49 динара према поднетој пореској пријави за порез на имовину за 2021. годину.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

16.714.441,10

4.281.526,18

 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

600.841.392,27

7.

0,00

0,00

1.790.794,20

0,00

0,00

0,00

599.050.598,07

 5.

599.050.598,07

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

20.995.967,28

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

0,00 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

0,00

0,00

16.714.441,10

1.790.794,20

Врста одлива

Разлучни повериоци

621.837.359,55
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Исплаћене обавезе у извештајном периоду

        У току извештајног периода је у складу са Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 38/2010  од 21.04.2021. године, овереног
клаузулом правноснажности од 14.06.2021. године, којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника ДП „ПИРОТЕКС“
Пирот – у стечају у укупном износу од 20.995.967,28 динара (100% утврђених потраживања поверилаца 1. исплатног реда и 100%
утврђених потраживања поверилаца 2. исплатног реда) извршено намирење поверилаца и то:
             I исплатни ред – у износу од 16.714.441,10 динара.
            II исплатни ред – у износу од 4.281.526,18 динара .

Потраживања разлучних и стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 600.841.392,27 динара и разврстана су на:
- разлучна потраживања у износу од 1.790.794,20 динара,
- 3. исплатни ред у износу од 599.050.598,07 динара.

        Такође је у извештајном периоду у складу са Решењима Привредног суда у Нишу којима се мења Закључак о утврђеним
потраживањима 2. Ст-38/10 од 17.09.2010. године дошло до следећих промена:
        1. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст.38/2010 од 03.03.2021. године мења се Закључак о утврђеним
потраживањима 2. Ст-38/10 од 17.09.2010. године и то тако што се по пријави потраживања бр. 113 повериоца Петковић Славице из
Пирота уместо истог повериоца уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА за износ утврђених потраживања од 2.880,00 динара разврстаних у 3.
исплатни ред.
        2. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст.38/2010 од 04.03.2021. године мења се Закључак о утврђеним
потраживањима 2. Ст-38/10 од 17.09.2010. године и то тако што се по пријави потраживања бр. 12 повериоца Ђорђевић Јасмине из с.
Велики Суводол, Пирот уместо истог повериоца уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА за износ утврђених потраживања од 184.631,39 динара
разврстаних у 3. исплатни ред.
        3. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст.38/2010 од 16.04.2021. године мења се Закључак о утврђеним
потраживањима 2. Ст-38/10 од 17.09.2010. године и то тако што се по пријави потраживања бр. 9 повериоца Славковић Анкице из с.
Крупац, Пирот уместо истог повериоца уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА за износ утврђених потраживања од 415.254,41 динара разврстаних у
3. исплатни ред.
        4. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст.38/2010 од 07.04.2021. године мења се Закључак о утврђеним
потраживањима 2. Ст-38/10 од 17.09.2010. године и то тако што се по пријави потраживања бр. 77 повериоца Костић Биљане из Пирота,
ул. Јанка Веселиновића бр. 41 уместо истог повериоца уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА за износ утврђених потраживања од 231.665,06
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динара разврстаних у 3. исплатни ред.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2021.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

20.200.480,73 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2021.

 5.

21.050.914,08

 4.

373.645,91

 2. 1.224.079,26

 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 373.645,91 динара на дан
30.06.2021. године, према изводу бр. 31 од 30.06.2021. године.
        - на орочењу код Еуробанк АД Београд од 28.06.2021. године налази се износ од 9.000.000,00 динара који је орочен до 27.09.2021.
године.

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износи 9.373.645,91 динара (стање на текућем рачуну од 373.645,91
динара и орочена средства у износу од 9.000.000,00 динара).

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.21.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2021.

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

Књиговодствена агенција "ДЕМС"1. 0,00

Љубинко Костур2. 0,00

0,00Укупно

        У извештајном периоду, односно у периоду од 01.04.2021. године до 30.06.2021. године, ангажована је књиговодтвена агенција
"ДЕМС" из Ниша за обављање књиговодствених послова уз накнаду у месечном бруто износу од 8.000,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 38/2010 од 21.07.2020. године даје се сагласност за ангажовање Слободанке Петровић
Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш, МБ 56139737, уз бруто месечну
накнаду у износу од 8.000,00 динара, за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, ради пружања књиговодствених услуга.
        По наведеном основу у извештајном периоду није било исплата.

        У извештајном периоду, односно у периоду од 01.04.2021. године до 30.06.2021. године, ангажовано је једно лице по уговору о
делу ради обављања послова асистента у ЕРС-у, уз накнаду у месечном нето износу од 15.000,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 38/2010 од 14.01.2021. године даје се сагласност за ангажовање Љубинка Костура из
Пирота, по уговору о делу уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00 динара, за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021.
године, ради обављања послова асистента у ЕРС-у.
        По наведеном основу у извештајном периоду није било исплата.
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 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

9.000.000,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.669.136,02

39.277.754,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

50.320.535,93

Лиценце и патенти

0,00

373.645,91

 8.

30.06.2021.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства
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Стечајни биланс на крају периода

     1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 373.645,91 динара сачињавају:
        - на текућем рачуну број 265-4310310000425-87 налази се износ од 373.645,91 динара (извод бр. 31 од 30.06.2021. године -
Raiffeisen banka A.D. Beograd).
     2. Орочена средства у износу од 9.000.000,00 динара сачињавају:
        - на орочењу код Еуробанк АД Београд од 28.06.2021. године налази се износ од 9.000.000,00 динара који је орочен до 27.09.2021.
године.

        Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.06.2021. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника
(без депозита) износи укупно 50.320.535,93 динара.

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

02.04.2021.  Информација по захтеву ПС Ниш од 26. и 31.03.2021. год.
Привредном суду у Нишу достављена информација повереника стечајног управника по захтеву ПС Ниш од 26.и 31.03.2021. год. о
потраживањима и намирењу поверилаца Николић Негице, Марковић Славице, Костов Јовице, Јовановић Јасмине и Потић Верке.

12.04.2021.  Изјашњење поводом дописа Основног суда у Пироту
Основном суду у Пироту достављено изјашњење стечајног управника по допису Прр1. 89/20 од 11.03.2021. год. за повериоца Ћирић
Марију из Пирота.

20.04.2021.  Захтев Агенцији за реституцију за ургентно поступање
Стечајни управник је, преко директора Центра за стечај, упутио Агенцији за реституцију захтев за ургентно поступање у предметима 46-
015364/2013, 46-015340/2013 и 46-006531/2013 и достављање делимичних решења или обавештење по поднетим захтевима за
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враћање одузете имовине на кп. 1350 КО пирот Град и за обавештење о евентуално поднетим захтевима за кп. 228 КО Барје-Чифлик.
Према добијеном обавештењу Агенције за реституцију од 20.04.2021. год, донето је делимично решење за кп. 1350 КО Пирот Град да
имовина из предмета захтева не може бити враћена натурално и исто је правноснажно, а за обавештење о кп. 228 КО барјр-Чифлик
упучени смо на обраћање Централној јединице Агенције за реституцију у Београду.

21.04.2021.  Донето је решење о главној деоби
Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 38/2010 од 21.04.2021. год. одређена је главна деоба стечајне масе у складу са Нацртом
решења за главну деобу од 31.01.2021. год. ради намирења поверилаца 1. исплатног реда у укупном износу од 16.460.040,75 дин. са
процентом намирења 100%. Решење је постало правноснажно 14.06.2021. год.

01.06.2021.  Информација по захтевима ПС Ниш од 12, 13 и 19.05.2021. год.
Привредном суду у Нишу достављена информација повереника стечајног управника по захтевима ПС Ниш од 12, 13. и 19.05.2021. год. о
потраживањима и намирењу поверилаца Ђорђевић Ивана, Станковић вере, Мадић латице, Ценић Славице, Манић Саше, Вељковић
Љубише, Петковић Љиљане, Игњатовић Драгана, Ђорђевић Стојанке, Митић Анкице, Ђорђевић Мирјане и Цветковић Божидара.

22.06.2021.  Изјашњења по закључцима ПС Ниш од 08. и 10.06.2021. год.
Привредном суду у Нишу достављена изјашњења стечајног управника по закључцима од 08.06.2021. год. и 10.06.2021. год. о
поднесцима Државног правобранилаштва за промену повериоца.

22.06.2021.  Изјашњеа на поднеске Државног правобранилаштва од 07. и 17.05.2021. год.
Привредном суду у Нишу достављено изјашњење стечајног управника на поднеске Државног правобранилаштва од 07.05.2021. год. и
17.05.2021. год. за промену повериоца.

22.06.2021.  Изјашњење на поднесак Државног правобранилаштва од 16.04.2021. год.
Привредном суду у Нишу достављено изјашњење стечајног управника о наводима из поднеска Државног правобранилаштва од
16.04.2021. год. за промену повериоца.

28.06.2021.  Закључен уговор о ороченом депозиту код Еуробанке
Са Еуробанком АД Београд закључен је уговор о ороченом депозиту износа од 9.000.000,00 дин. на рок од 90 дана са каматом од 1,50%
на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.
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Прилози

29.09.2021.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:01.04.2021. 30.06.2021.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот 12.227,007/2021 02.04.2021.

"БОРЈАНА" д.о.о. 36.740,508/2021 02.04.2021.

"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот 12.228,009/2021 10.05.2021.

"БОРЈАНА" д.о.о. 36.744,0010/2021 10.05.2021.

"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот 12.227,0011/2021 02.06.2021.

"БОРЈАНА" д.о.о. 36.741,0012/2021 02.06.2021.

Укупно: 146.907,50

Укупни приходи: 146.907,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2021.за период од: 30.06.2021.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 15.000,0004/04-21 30.04.2021.

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 15.000,0004/05-21 31.05.2021.

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 15.000,0004/06-21 30.06.2021.

Укупно: 45.000,00

45.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 179,0122-210-42-33215 06.04.2021.

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 147,3613-210-42-43403 11.05.2021.

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 157,5654-210-42-51311 03.06.2021.

Укупно: 483,93

Гориво и мазиво

Стечајни управник Зоран Милосављевић 8.282,4011/4-21 30.04.2021.

Стечајни управник Зоран Милосављевић 8.435,4011/5-21 31.05.2021.

Стечајни управник Зоран Милосављевић 8.409,9011/6-21 30.06.2021.

Укупно: 25.127,70

Пошта и телефон

Стечајни управник Зоран Милосављевић 1.500,0012/4-21Т 30.04.2021.

ЈП ПТТ "Саобраћаја" Србија 270,0012/4-21 30.04.2021.

Стечајни управник Зоран Милосављевић 1.500,0012/5-21Т 31.05.2021.

ЈП ПТТ "Саобраћаја" Србија 180,0012/5-21 31.05.2021.

Стечајни управник Зоран Милосављевић 1.500,0012/6-21Т 30.06.2021.

ЈП ПТТ "Саобраћаја" Србија 180,0012/6-21 30.06.2021.
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Пошта и телефон

Укупно: 5.130,00

Платни промет

Raiffeisen banka A.D. Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.04.2021.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

100,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.05.2021.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.05.2021.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

20.913,31

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.06.2021.

Raiffeisen banka A.D. Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.06.2021.

Укупно: 22.513,31

Бруто зараде по уговору о делу

Костур Љубинко 23.584,0022/04-21 30.04.2021.

Костур Љубинко 23.584,0022/05-21 31.05.2021.

Костур Љубинко 23.584,0022/06-21 30.06.2021.

Укупно: 70.752,00

Књиговодствене услуге

Књиговодствена агенција Демс 8.000,0061-04/2021 30.04.2021.

Књиговодствена агенција Демс 8.000,0082-05/2021 31.05.2021.

Књиговодствена агенција Демс 8.000,00101-06/2021 30.06.2021.

Укупно: 24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Локална пореска администрација Општине Пирот 10.969,4925/2-21 15.05.2021.

Укупно: 10.969,49

158.976,43Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 203.976,43
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen banka A.D. Beograd, 265-4310310000425-87
Eurobank A.D. Beograd, 250-39720-56

01.04.2021. 30.200.480,73Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2021.за период од: 30.06.2021.

Камате и други финансијски приходи

Raiffeisen banka A.D. Beograd 37.397,2628.06.2021.

Укупно: 37.397,26

Наплата потраживања

"БОРЈАНА" д.о.о. 16.959,9423.04.2021.

"БОРЈАНА" д.о.о. 33.040,0623.04.2021.

"БОРЈАНА" д.о.о. 3.703,1307.05.2021.

"БОРЈАНА" д.о.о. 36.743,5907.05.2021.

"БОРЈАНА" д.о.о. 9.553,2807.05.2021.

"БОРЈАНА" д.о.о. 27.186,7228.06.2021.

Укупно: 127.186,72

Закуп (у извештајном периоду)

"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот 12.227,0006.04.2021.

"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот 12.228,0013.05.2021.

"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот 12.227,0003.06.2021.

"БОРЈАНА" д.о.о. 22.813,2828.06.2021.

Укупно: 59.495,28

Повраћај орочених средстава

Eurobank A.D. Beograd 1.000.000,0028.06.2021.

Укупно: 1.000.000,00

1.224.079,26Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2021.за период од: 30.06.2021.

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

Стечајни управник Зоран Милосављевић 0,4016.06.2021.

Стечајни управник Зоран Милосављевић 0,4016.06.2021.

Стечајни управник Зоран Милосављевић 5.504,4016.06.2021.

Стечајни управник Зоран Милосављевић 5.612,4016.06.2021.

Стечајни управник Зоран Милосављевић 5.846,4016.06.2021.

Укупно: 16.964,00

Пошта и телефон

Стечајни управник Зоран Милосављевић 1.500,0016.06.2021.

Стечајни управник Зоран Милосављевић 1.500,0016.06.2021.

Стечајни управник Зоран Милосављевић 1.500,0016.06.2021.

Укупно: 4.500,00

Платни промет

Raiffeisen banka A.D. Beograd 500,0030.04.2021.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 100,0031.05.2021.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 500,0031.05.2021.

Raiffeisen banka A.D. Beograd 20.913,3130.06.2021.
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Платни промет

Raiffeisen banka A.D. Beograd 500,0030.06.2021.

Укупно: 22.513,31

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Локална пореска администрација Општине Пирот 10.969,4918.05.2021.

Укупно: 10.969,49

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред

Станковић Бобан 51.113,9422.06.2021.

Министарство финансија - Пореска 16.460.040,7528.06.2021.

Милошев Маја 49.944,5922.06.2021.

Соколовић Данијела 51.113,9422.06.2021.

Васов Споменка 51.113,9422.06.2021.

Младеновић Светлана 51.113,9422.06.2021.

Укупно: 16.714.441,10

II исплатни ред

Министарство финансија - Пореска 4.281.526,1828.06.2021.

Укупно: 4.281.526,18

21.050.914,08Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2021. 9.373.645,91
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