
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

бр..1.Ст.758/2011

11.10.2012.

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ
АГРОПРОДУКТ ПИРОТ

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Број лиценце:

07386389Матични број:

1) Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 245-16833-72Текући рачуни стечајног дужника:

2) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4310310000400-65

3) Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-22767-28

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:01.04.2012. 30.06.2012.

 9.

Остала имовина

25.129.584,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

25.129.584,00Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

0,00

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

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.

01.04.2012.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Почетни стечајни биланс урађен према билансу на дан 31.03.2012. године.
На почетку извештајног периода још увек није било новчаних средстава.
Дана 17.04.2012. године потписан је Уговор са Credy banka AD Kragujevac о отварању новог текућег рачуна стечајног дужника. Број новог
текућег рачуна је 150-22767-28.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

25.129.584,00

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

25.129.584,00

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

0,00

Укупно

0,00

Коментар

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

 8.

0,00Готовина 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

0,00

 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

25.129.584,00

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

25.129.584,00

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.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

25.129.584,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

25.129.584,00

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

0,00

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

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

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

0,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,00495.500,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

495.500,00

0,00

0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

     13. Прилив у износу од 495.500,00 динара представља пренос средстава предујма за вођење стечајног поступка из депозита
Привредног суда у Нишу на новоотворени рачун стечајног дужника бр. 150-22767-28 код Credy banka АД Крагујевац.
     Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст.бр. 758/2011 од 24.04.2012. године налаже се служби рачуноводства суда да изврши пренос
дела предујмљених средстава у износу од 295.500,00 динара, која је дана 06.01.2012. год. уплатила Агенција за приватизацију РС у
укупном износу од 300.000,00 динара.
Привредни суд у Нишу је грешком уплатио на текући рачун стечајног дужника број 150-22767-28 код Credy banka АД Крагујевац износ од
495.000,00 динара, уместо 295.000,00 динара. Вишак средстава је враћен Привредном суду у Нишу.
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Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

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

0,00 495.500,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 295.500,00200.000,00

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

40.000,00 60.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 60.000,00 100.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

40.000,00 60.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 60.000,00 100.000,000,00

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 200.000,0080.000,00 120.000,00 615.500,00 495.500,00

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

2.900,00 0,001. Канцеларијски материјал 6.000,00 0,002.900,00

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

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

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

374,00 264,005. Пошта и телефон 1.500,00 638,000,00

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

0,00 0,007. Текуће одржавање 0,00 0,000,00

0,00 1.083,008. Платни промет 1.500,00 0,001.083,00

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

25.126,00 20.000,0015. Бруто зараде по уговору о делу 20.000,00 0,0045.126,00

0,00 30.000,0016. Књиговодствене услуге 30.000,00 30.000,000,00

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

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

5.657,00 0,0019. Административне таксе 0,00 730,004.927,00

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 3,0024. Остали трошкови стечајне масе 4.000,00 0,003,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 54.039,0034.057,00 63.000,00 51.350,00 31.368,00

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст.бр. 758/2011 од 13.06.2012. године одобравају се трошкови стечајног поступка за април
2012. године у укупном износу од 65.000,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст.бр. 758/2011 од 13.06.2012. године одобравају се трошкови стечајног поступка за мај 2012.
године у укупном износу од 65.000,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст.бр. 758/2011 од 25.07.2012. године одобравају се трошкови стечајног поступка за јун 2012.
године у укупном износу од 53.000,00 динара.
        Укупно одобрење трошкова за други квартал 2012. године износи 183.000,00 динара ( 65.000,00 + 65.000,00 + 53.000,00 = 183.000,00

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

динара ).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 495.500,00 динара представља износ пребачених средстава на име трошкова
вођења стечајног поступка из депозита Привредног суда у Нишу на новоотворени рачун стечајног дужника бр. 150-22767-28 код Credy
banka АД Крагујевац. Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст.бр. 758/2011 од 24.04.2012. године налаже се служби рачуноводства суда
да изврши пренос дела предујмљених средстава, које је на дан 06.01.2012. год. у износу од 300.000,00 динара уплатила Агенција за
приватизацију РС, и то у износу од 295.500,00 динара на текући рачун стечајног дужника број 150-22767-28 код Credy banka АД
Крагујевац.
        3. Прелиминарна награда стечајном управнику за период од 01.04.2012. – 30.06.2012. године у износу од 60.000,00 динара.
Прелиминарна награда стечајном управнику по Решењу Привредног суда у Нишу од 30.03.2012. године за период од 01.02.2012. –
31.07.2012. године износи 20.000,00 динара.месечно.
        5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.04.2012. – 30.06.2012. године у износу од 60.000,00 динара. ( 20.000,00
динара месечно )

Обавезе стечајне масе

        5. Трошкови поште и телефона у износу од 264,00 динара састоје се од трошкова слања поште у извештајном периоду.
        8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне
банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
      15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 20.000,00 динара састоје се од :
            - бруто зараде по Уговору о делу за 1 ангажовано лице за период од 01.04. – 30.04.2012. године у износу од 10.000,00 динара,
            - бруто зараде по Уговору о делу за 1 ангажовано лице за период од 01.05. – 31.05.2012. године у износу од 10.000,00 динара,
      18. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара представљају услуге ангажоване књиговодствене агенције „ПИ – Софт“ доо
из Пирота за пружање књиговодствених услуга у извештајном периоду односно 10.000,00 динара месечно. Решењем Привредног суда у
Нишу 1 Ст.бр. 758/2011 од 13.06.2012. године се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање књиговодствене агенције "ПИ -
софт" доо из Пирота за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику у периоду од 01.04.2012. год. до 30.09.2012. год. уз
месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара.
       24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 3,00 динара представљају грешком банке више уплаћена средства по основу уговора
о делу на име ангажованог лица Живковић Драгана из Пирота. Иста средства су враћена на рачун стечајног дужника у наредном
периоду.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 200.000,00 динара представља повраћај грешком више пребачених
средстава за вођење стечајног поступка. Са депозита Привредног суда у Нишу је пребачен износ од 495.500,00 динара а требало је
295.500,00 динара, јер је Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст.бр. 758/2011 од 24.04.2012. године наложено служби рачуноводства
суда да изврши пренос дела предујмљених средстава, које је на дан 06.01.2012. год. у износу од 300.000,00 динара уплатила Агенција за
приватизацију РС, и то у износу од 295.500,00 динара на текући рачун стечајног дужника број 150-22767-28 код Credy banka АД
Крагујевац.

Обавезе стечајне масе

        1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.900,00 динара представљају плаћане трошкове израде новог печата
и новог штамбиља ( заводног печата ).
        8. Платни промет – трошкови накнаде за услуге платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду се скидају
аутоматски.
       15. Плаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 45.126,00 динара састоје се од :
            - бруто зараде по Уговору о делу за 3 ангажована лица за потребе пописа имовине стечајног дужника за период од 11.02. –
16.02.2012. године у износу од 15.126,00 динара,
            - бруто зараде по Уговору о делу за 1 ангажовано лице за период од 01.03. – 31.03.2012. године у износу од 10.000,00 динара,
            - бруто зараде по Уговору о делу за 1 ангажовано лице за период од 01.04. – 30.04.2012. године у износу од 10.000,00 динара,
            - бруто зараде по Уговору о делу за 1 ангажовано лице за период од 01.05. – 31.05.2012. године у износу од 10.000,00 динара,
       19. Плаћене административне таксе у износу од 4.927,00 динара састоје се од :
            - таксе Основном суду у Пироту за оверу ОП обрасца у износу од 260,00 динара ( такса 230,00 динара + трошкови уплате 30,00
динара )
            - таксе АПР-у за регистрацију промене података правног лица у износу од 3.737,00 динара ( такса 3.700,00 динара + 37,00 динара
трошкови уплате )
            - таксе АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2011. годину у износу од 930,00 динара (
такса у износу од 900,00 динара + трошкови уплате 30,00 динара ).
       24. Плаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 3,00 динара представљају грешком банке више уплаћена средства по основу
уговора о делу на име ангажованог лица Живковић Драгана из Пирота
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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

49.738.268,59

I исплатни ред

 1.

III исплатни ред

49.738.268,59

7.

0,00

0,00

0,00

49.738.268,59

0,00

0,00

49.738.268,59

 5.

0,00

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

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.)

0,00

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

0,00

Коментар

Дана 28.05.2012. године у Привредном суду у Нишу је одржано испитно рочиште за утврђивање потраживања разлучних и стечајних
поверилаца.
Потраживања су утврђена као у прегледу у горе наведеној табели у износима и по исплатним редовима као у табели.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2012.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

0,00 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2012.

 5.

254.039,00

 4.

241.461,00

 2. 495.500,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

     Дана 17.04.2012. године потписан је Уговор са Credy banka AD Kragujevac о отварању новог рачуна. Нови рачун је 150-22767-28.
     На рачун стечајног дужника из депозита Привредног суда у Нишу уплаћен је износ предујма за вођење стечајног поступка 25.04.2012.
године у износу од 495.500,00 динара
     Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст.бр. 758/2011 од 24.04.2012. године налаже се служби рачуноводства суда да изврши пренос
дела предујмљених средстава, које је на дан 06.01.2012. год. у износу од 300.000,00 динара уплатила Агенција за приватизацију РС, и то
у износу од 295.500,00 динара на текући рачун стечајног дужника број 150-22767-28 код Credy banka АД Крагујевац.
     Разлика више пребачених средстава на име предујма за вођење стечајног поступка у износу од 200.000,00 динара је враћена на рачун
Привредног суда у Нишу дана 15.05.2012. године.

Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2012. године износи 241.464,00 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.12.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2012.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Петар Ђорђевић1. 5.304,00

Марија Милошевић2. 5.304,00

Љубинко Костур3. 4.518,00

Драган Живковић4. 10.000,00

Драган Живковић5. 10.000,00

Драган Живковић6. 10.000,00

45.126,00Укупно

У периоду од 01.04. - 31.05.2012. год. стечајни управник је извршио ангажовање лица Живковић Драгана по уговору о делу за потребе
обиласка и обезбеђења имовине стечајног дужника у месечном бруто износу од 10.000,00 динара.
Решењем Привредног суда у Нишу од 02.04.2012. год. даје се сагласност стечајном управнику за ангажовање Драгана Живковића из
Пирота по уговору о делу на пословима обезбеђења и заштите имовине стечајног дужника у периоду од 01.03. до 31.05.2012. године уз
месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара.
У извештајном периоду је извршена исплата по истом основу тако да је ангажованом лицу Драгану Живковићу исплаћен целокупан
износ за период за који је био ангажован односно од 01.03. до 31.05.2012. године у укупном износу од 30.000,00 динара.
Такође у извештајном периоду је извршена исплата ангажованих лица за потребе пописа целокупне имовине стечајног дужника.у
периоду од 11.02. до 16.02.2012. године у саставу :
1. Ђорђевић Петар у бруто износу од 5.304,00 динара ( нето 3.000,00 динара )
2. Милошевић Марија у бруто износу од 5.304,00 динара ( нето 3.000,00 динара )
3. Костур Љубинко у бруто износу од 4.518,00 динара ( нето 3.000,00 динара )
а све у складу са Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст.бр. 758/2011 од 21.02.2012. године којим се даје сагласност стечајном
управнику за ангажовање лица по уговору о делу за попис целокупне имовине стечајног дужника почев од 11.02. до 16.02.2012. год. уз
накнаду у нето износу од по 3.000,00 динара по члану комисије.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

25.129.584,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

25.371.045,00

Лиценце и патенти

0,00

241.461,00

 8.

30.06.2012.

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 241.461,00 динара сачињавају :
        - На текућем рачуну број 150 - 22767 - 28 налази се износ од 241.461,00 динара ( Извод бр. 13 од 30.06.2012. године - Credy banka )
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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

21.05.2012.  Обрада пријаве потраживања
За испитно рочиште заказано за 28.05.2012. године пристигло је 9 пријавe потраживања које су преузете у Привредном суду у Нишу и
исте и обрађене.

21.05.2012.  Пријем, нумерисање и обрада података
Након преузетих пријава потраживања из Привредног суда у Нишу ( 9 пријава потраживања ) приступљено је њиховој обради.

21.05.2012.  Испитивање уредности и потпуности
Након преузетих пријава потраживања из Привредног суда у Нишу ( 9 пријаве потраживања ) приступљено је њиховој обради,
испитивању уредности и потпуности.

21.05.2012.  Испитивање пријаве
Након преузетих пријава потраживања из Привредног суда у Нишу ( 9 пријава потраживања ) приступљено је испитивању истих и
њиховој обради.

21.05.2012.  Испитивање од стране стечајног управника
Стечајни управник је испитао пристигле пријаве потраживања и изјаснио се по истима што је презентовано у табели признатих и
оспорених потраживања.

23.05.2012.  Израда листе потраживања
Након евидентирања и обраде пријава потраживања оне су унешене у рачунар и након тога је формирана табела признатих и
оспорених потраживања.

23.05.2012.  Истицање листе потраживања на огласну таблу суда
Креирана табела признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 28.05.2012. године предата је у Привредни суд у
Нишу дана 23.05.2012. године и истог дана и истакнута на огласној табли суда.

02.04.2012.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 02.04.2012. год. преузето је решење Привредног суда у Нишу од 02.04.2012. год. којим се даје сагласност на ангажовање Драгана
Живковића из Пирота на пословима обезбеђења и заштите имовине стечајног дужника у периоду од 01.03. до 31.05.2012. год. уз
месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара.

02.04.2012.  Захтев Привредном суду у Нишу
Предат је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на трошковник за фебруар 2012 године.

02.04.2012.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 02.04.2012. год. у Привредном суду у Нишу је преузето решење истог суда од 30.03.2012. год. којим се одобрава висина накнаде
трошкова стечајном управнику и висина прелиминарне награде стечајном управнику за период од 01.02. - 31.07.2012. године у износу
од по 20.000,00 динара у месечном износу.

05.04.2012.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 05.04.2012 године преузето је Решење Привредног суда у Нишу од 03.04.2012 год. којим се одобравају трошкови стечајног
поступка за месец фебруар 2012 године у укупном износу од 65.553,00 динара.

17.04.2012.  Захтев Пореској управи
Дана 17.04.2012. год. Пореској управи - Филијали Пирот је поднет захтев за достављање потврде о извршеној регистрацији ( ПИБ )
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пореског обвезника ДП "Агропродукт" Пирот у стечају.

17.04.2012.  Отварање новог рачуна
Дана 17.04.2012. год. отворен је нови рачун стечајног дужника код Credy banka AD Kragujevac бр. 150-22767-28 потписивањем Уговора о
отварању и вођењу динарског рачуна клијента код Credy banka AD Kragujevac број 012/000293.

19.04.2012.  Потврда о извршеној регистрацији
Примљена је потврда о извршеној регистрацији ( ПИБ ) издата од стране Пореске управе бр. 0001344142 од 12.04.2012. године.

19.04.2012.  Решење Пореске управе
Дана 19.04.2012. год. примљено је решење Пореске управе - Филијале Пирот бр. 03-431-479351921 од 17.04.2012. год. којим се утврђује
порез на добит правних лица за период од 01.01.2012. до 26.01.2012. год.

20.04.2012.  Захтев Привредном суду у Нишу
Дана 20.04.2012. год. Привредном суду у Нишу је поднет захтев за пренос средстава предујма трошкова вођења стечајног поступка на
новоотворени рачун стечајног дужника код Credy banka AD Kragujevac бр. 150-22767-28.

26.04.2012.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 26.04.2012. год. преузето је решење Привредног суда у Нишу од 24.04.2012. год. којим се налаже служби рачуноводства суда да
изврши пренос дела предујмљених средстава у износу од 295.500,00 динара на текући рачун стечајног дужника број 150-22767-28 код
Credy banka AD Kragujevac.

11.05.2012.  Закључак Привредног суда у Нишу
Дана 11.05.2012. год. преузет је Закључак Привредног суда у Нишу од 10.05.2012. год. којим се налаже стечајном управнику стечајног
дужника ДП "Агропродукт" у стечају из Пирота да изврши повраћај средстава у износу од 200.000,00 динара на депозитни рачун
Привредног суда у Нишу број 840-305802-51 са позивом на број Ст. 758/2011 која су грешком уплаћена на рачун стечајног дужника дана
25.04.2012. године.

24.05.2012.  Обавештење о оспоравању потраживања
Извршена је достава обавештења о оспоравању потраживања повериоцима :
- Манић Драгославу из Пирота, село Велика Лукања.
- "Телеком Србија" АД из Београда, Таковска бр. 2
- ЗЗ "Клас" из Пирота, ул. Николе Пашића бб
везано за пријављена потраживања за испитно рочиште заказано за 28.05.2012. год.

24.05.2012.  Обавештење о неуредности пријава потраживања
Путем поште је извршено обавештавање поверилаца по пријављеним пријавама потраживања за испитно рочиште заказано за
28.05.2012. год. о неуредности истих и то :
- Словенка Миленковић из Пирота, ул. Таковска бр. 137,
- Миодраг Милојевић из Ниша, ул. Марка Јовановића 49
- Зорана Николића из Ниша, ул. Б. Јанковића 67, село Хум

28.05.2012.  Испитно рочиште
Дана 28.05.2012. год. у Привредном суду у Нишу је одржано испитно рочиште на којем је предмет расправљања испитивање пријава
потраживања поверилаца и њихово утврђивање. Након одржаног испитног рочишта је преузет и записник са истог рочиште.

11.06.2012.  Захтев Привредном суду у Нишу
Предат је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на трошковнике за март, април и мај 2012 године.

11.06.2012.  Захтев Привредном суду у Нишу
Привредном суду у Нишу је поднет захтев за сагласност на ангажовање књиговодствене агенције "ПИ - софт" доо из Пирота за пружање
књиговодствених услуга стечајном дужнику у периоду од 01.04.2012. год. до 30.09.2012. год. уз месечну накнаду у износу од 10.000,00
динара.

14.06.2012.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 14.06.2012. год. је преузето Решење Привредног суда у Нишу од 13.06.2012. год. којим се даје сагласност стечајном управнику за
ангажовање књиговодствене агенције "ПИ - софт" доо из Пирота за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику у периоду од
01.04.2012. год. до 30.09.2012. год. уз месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара.

14.06.2012.  Закључци Привредног суда у Нишу
Дана 14.06.2012. год. у Привредном суду у Нишу су преузети закључци истог суда од 28.05.2012. год. и то :
- Закључак од 28.05.2012. год. којим се усваја табела пријављених потраживања и њихових исплатних редова са испитног рочишта
одржаног 28.05.2012. год.
- Закључак о утврђеним потраживањима од 28.05.2012. год. којим се утврђује листа потраживања поверилаца, према подацима о броју
пријаве потраживања, називу и седишту повериоца, висини пријављеног и висини утврђеног потраживања, као и исплатном реду
утврђеног потраживања са испитног рочишта одржаног дана 28.05.2012. год.
- Закључак о оспореним потраживањима од 28.05.2012. год. којим се утврђује листа потраживања поверилаца, према подацима о броју
пријаве потраживања, називу и седишту повериоца, висини пријављеног и висини оспореног потраживања са испитног рочишта
одржаног дана 28.05.2012. год.

14.06.2012.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 14.06.2012. год. у Привредном суду у Нишу је преузето решење истог суда од 09.05.2012. године којим се констатује да се поступак
стечаја над стечајним дужником ДП за производњу и трговину"Агропродукт" у стечају Пирот, Српских владара 106 наставља у правцу
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банкротства, па се започиње поступак продаје имовине.
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Прилози

11.10.2012.Датум:

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ
АГРОПРОДУКТ ПИРОТ

Назив стечајног дужника:

Број предмета: бр..1.Ст.758/2011

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2012. 30.06.2012.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2012.за период од: 30.06.2012.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја
495.500,00

POVRACAJ_PREDU
JMA-491157

25.04.2012.

Укупно: 495.500,00

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај
20.000,00

04/2012-прел.
нагр. ст. упр.

30.04.2012.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај
20.000,00

05/2012-прел.
нагр. ст. упр.

31.05.2012.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај
20.000,00

06/2012-прел.
нагр. ст. упр.

30.06.2012.

Укупно: 60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај
14.500,00

04/2012-накнада.
трош. ст. упр.

30.04.2012.

Пауновић Горан

5.500,00

04/2012-накнада.
трош.
повереника ст.
упр.

30.04.2012.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај
14.500,00

05/2012-накнада.
трош. ст. упр.

31.05.2012.

Пауновић Горан

5.500,00

05/2012-накнада.
трош.
повереника ст.
упр.

31.05.2012.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај
14.500,00

06/2012-накнада.
трош. ст. упр.

30.06.2012.

Пауновић Горан

5.500,00

06/2012-накнада.
трош.
повереника ст.
упр.

30.06.2012.

Укупно: 60.000,00

615.500,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе
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Пошта и телефон

ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" 66,00Р 11166790 24.05.2012.

ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" 66,00Р 11166788 24.05.2012.

ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" 66,00Р 11166789 24.05.2012.

ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" 66,00Р 11166787 24.05.2012.

Укупно: 264,00

Платни промет

Credy banka A.D.- Kragujevac

80,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.04.2012.

Credy banka A.D.- Kragujevac

150,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.04.2012.

Credy banka A.D.- Kragujevac

145,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

12.05.2012.

Credy banka A.D.- Kragujevac

160,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

19.05.2012.

Credy banka A.D.- Kragujevac

50,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.05.2012.

Credy banka A.D.- Kragujevac

150,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.05.2012.

Credy banka A.D.- Kragujevac

115,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

16.06.2012.

Credy banka A.D.- Kragujevac

83,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.06.2012.

Credy banka A.D.- Kragujevac

150,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.06.2012.

Укупно: 1.083,00

Бруто зараде по уговору о делу

Живковић Драган
10.000,00

Уг. о делу -
04/2012

30.04.2012.

Живковић Драган
10.000,00

Уг. о делу -
05/2012

31.05.2012.

Укупно: 20.000,00

Књиговодствене услуге

"ПИ - Софт" доо 10.000,00300412/129 30.04.2012.

"ПИ - Софт" доо 10.000,00310512/129 31.05.2012.

"ПИ - Софт" доо 10.000,00300612/129 30.06.2012.

Укупно: 30.000,00

Остали трошкови стечајне масе

Живковић Драган 3,0028062012 28.06.2012.

Укупно: 3,00

51.350,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 666.850,00
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 245-16833-72
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4310310000400-65
Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-22767-28

01.04.2012. 0,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2012.за период од: 30.06.2012.

Предујам за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја 495.500,0025.04.2012.

Укупно: 495.500,00

495.500,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2012.за период од: 30.06.2012.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја 200.000,0015.05.2012.

Укупно: 200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

ЗР "Галерија Формат" 2.900,0027.04.2012.

Укупно: 2.900,00

Платни промет

Credy banka A.D.- Kragujevac 80,0030.04.2012.

Credy banka A.D.- Kragujevac 150,0030.04.2012.

Credy banka A.D.- Kragujevac 145,0012.05.2012.

Credy banka A.D.- Kragujevac 160,0019.05.2012.

Credy banka A.D.- Kragujevac 50,0031.05.2012.

Credy banka A.D.- Kragujevac 150,0031.05.2012.

Credy banka A.D.- Kragujevac 115,0016.06.2012.

Credy banka A.D.- Kragujevac 83,0030.06.2012.

Credy banka A.D.- Kragujevac 150,0030.06.2012.

Укупно: 1.083,00

Бруто зараде по уговору о делу

Костур Љубинко 1.518,0010.05.2012.

Милошевић Марија 2.304,0010.05.2012.

Ђорђевић Петар 5.304,0010.05.2012.

Костур Љубинко 3.000,0028.05.2012.

Милошевић Марија 3.000,0028.05.2012.

Живковић Драган 10.000,0014.06.2012.

Живковић Драган 10.000,0028.06.2012.

Живковић Драган 10.000,0028.06.2012.

Укупно: 45.126,00

Административне таксе

Пауновић Горан 3.737,0027.04.2012.

Пауновић Горан 930,0027.04.2012.

Пауновић Горан 260,0027.04.2012.
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Административне таксе

Укупно: 4.927,00

Остали трошкови стечајне масе

Живковић Драган 3,0028.06.2012.

Укупно: 3,00

254.039,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2012. 241.461,00
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