
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

бр..1.Ст.758/2011

12.06.2014.

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) KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-22767-28Текући рачуни стечајног дужника:

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205760-19

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:01.01.2014. 31.03.2014.

 9.

Остала имовина

25.129.584,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

25.296.880,60Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

167.296,60

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.

01.01.2014.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.01.2014 године :

 1.  KBM banka АД  Крагујевац  рачун  бр.150 - 22767 - 28  налази се износ од 167.296,60 динара (према изводу бр. 10 од 30.09.2013.
године када је била последња промена на текућем рачуну стечајног дужника).

1ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ АГРОПРОДУКТ ПИРОТ  - Извештај за  јануар - март 2014.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

25.296.880,60

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

167.296,60

Укупно

0,00

Коментар

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

 8.

167.296,60Готовина 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

25.296.880,60

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

0,000,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни по једном основу.
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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

295.500,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 295.500,000,00

13.500,00 0,002. Судски трошкови 0,00 13.500,000,00

460.000,00 10.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 10.000,00 470.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

460.000,00 30.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 30.000,00 490.000,000,00

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 0,001.229.000,00 40.000,00 40.000,00 1.269.000,00

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

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

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

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

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

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

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

0,00 596,608. Платни промет 1.500,00 0,00596,60

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

0,00 0,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 0,000,00

40.000,00 0,0016. Књиговодствене услуге 0,00 40.000,000,00

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

56.485,00 10.540,0019. Административне таксе 10.540,00 65.825,001.200,00

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 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 1.796,6096.485,00 12.040,00 11.136,60 105.825,00

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст.бр. 758/2011 од 29.01.2014. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец
јануар 2014. године у укупном износу од 20.500,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст.бр. 758/2011 од 06.03.2014. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за
месец јануар 2014. године у укупном износу од 8.220,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст.бр. 758/2011 од 06.03.2014. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец
фебруар 2014. године у укупном износу од 11.700,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст.бр. 758/2011 од 03.04.2014. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец

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

март 2014. године у укупном износу од 11.620,00 динара.
        Укупно одобрење трошкова за први квартал 2014. године износи 52.040,00 динара (20.500,00 + 8.220,00 + 11.700,00 + 11.620,00 =
52.040,00 динара).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        3. Прелиминарна награда стечајном управнику за период од 01.01.2014. – 31.01.2014. године у износу од 10.000,00 динара.
Прелиминарна награда стечајном управнику по Решењу Привредног суда у Нишу 1 Ст.бр. 758/2011 од 31.07.2013. год. за период од
01.08.2013. – 31.01.2014. године износи 20.000,00 динара месечно, док је решењем Привредног суда у Нишу кроз одобрење
трошковника за јануар месец 2014. године иста одобрена у износу од 10.000,00 динара.
        5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.01.2014. – 31.03.2014. године у износу од 30.000,00 динара (10.000,00
динара месечно).

Обавезе стечајне масе

        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.
      19. Административне таксе у износу од 10.540,00 динара се састоје од:
            - општинске административне таксе у износу од 3 х 2.000,00 = 6.000,00 динара за три Захтева за легализацију објеката у државини
стечајног дужника који су поднети, у складу са Законом о легализацији објеката ("Сл. гласник РС" бр. 95/2013), Одељењу за урбанизам,
стамбено комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове општине Пирот (таксе су плаћене од стране повереника стечајног
управника због хитности самог поступка а исте су одобрене кроз допуну трошковника за јануар месец 2014. године)
            - републичке административне таксе у износу од 3 х 740,00 = 2.220,00 динара за три Захтева за легализацију објеката у државини
стечајног дужника који су поднети, у складу са Законом о легализацији објеката ("Сл. гласник РС" бр. 95/2013), Одељењу за урбанизам,
стамбено комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове општине Пирот (таксе су плаћене од стране повереника стечајног
управника због хитности самог поступка а исте су одобрене кроз допуну трошковника за јануар месец 2014. године)
            - накнаде АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину у износу од 1.200,00
динара,
            - републичке административне таксе у износу од 1.120,00 динара за подношење четири захтева РГЗ Служби за катастар
непокретности за одобрење уписа објекта по Закону о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без
грађевинске дозволе, Сл. гл. 25/13 од 15.03.2013. године (4 х 280,00 = 1.120,00 динара) (таксе су плаћене од стране повереника стечајног
управника због хитности самог поступка а исте су одобрене кроз трошковник за март месец 2014. године).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

        8. Платни промет – трошкови накнаде за услуге платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду се скидају
аутоматски.
      19. Плаћене административне таксе у износу од 1.200,00 динара се састоје од:
            - плаћене накнаде АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину у износу од
1.200,00 динара

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в
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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

70.027.794,39

7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.027.794,39

 5.

70.027.794,39

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

70.027.794,39

Коментар

У извештајном периоду није било промена по наведеном основу.

     У претходном периоду вођена је парница пред Привредним судом у Нишу, пословни број П-913/2012 од 05.10.2012. год. по
оспореном потраживању по пријави потраживања бр. 01 повериоца Миленковић Славенке из Пирота, ул. Таковска бр. 137 којој је
потраживање у укупном износу од 3.982.663,40 динара, као обезбеђено, оспорено у износу од 2.974.903,57 динара, а део потраживања
у износу од 1.007.759,83 признато као необезбеђено (3. исплатни ред).
Пресудом Привредног суда у Нишу посл.бр. 4. П-913/2012 у наведеном предмету од 04.06.2013. год. повериоцу је признато
потраживање у укупном износу од 1.584.634,39 динара, и то на име главног дуга износ од 458.629,75 динара и на име камате
обрачунате до 26.01.2012. године износ од 1.126.004,64 динара и разврстано у 3. исплатни ред. Истом пресудом се одбацује тужба
тужиоца Миленковић Славенке из Пирота према туженом „Агропродукт“ ДП у стечају из Пирота, у укупном износу од 2.684.759,83
динара.
Поверилац је уложио жалбу Привредном апелационом суду у Београду на наведену пресуду, дана 15.07.2013. године тако да је
потраживање и даље у статусу спора.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2014.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

167.296,60 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2014.

 5.

1.796,60

 4.

165.500,00

 2. 0,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

У току извештајног периодa платни промет се обављао до 21.03.2014. године преко рачуна стечајног дужника бр. 150-22767-28
отвореног код Credy banke AD Kragujevac, односно сада KBM Banka AD Kragujevac.
Дана 18.03.2014. године отворен је нови текући рачун стечајног дужника бр. 205-205760-19 код Комерцијалне банке АД Београд.
Дана 21.03.2014. године дат је налог да се новчана средства у износу од 165.500,00 динара, са рачуна стечајног дужника бр. 150-22767-
28 отвореног код Credy banke AD Kragujevac, односно сада KBM Banka AD Kragujevac  пренесу на новоотворени рачун бр. 205-205760-19
код Комерцијалне банке АД Београд. Након пребацивања средстава са рачуна бр. 150-22767-28 истог дана је поднет и захтев KBM Banka
AD Kragujevac за његово гашење, што је и учињено истог дана.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Kомерцијалне банке АД Београд, на дан 31.03.2014. године, износи
165.500,00 динара, према изводу бр. 1 од 21.03.2014. године.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.14.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.03.2014.

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

Адвокат Слободан Ћирић1. 0,00

0,00Укупно

У извештајном периоду ангажован је адвокат Слободана Ћирића из Пирота, ул. Вука Пантелића бр. 9, по основу Уговора о правном
заступању, ради заступања стечајног дужника пред Привредним судом у Нишу, као и пред другим судовима и надлежним државним
органима.
Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст.бр. 758/2011 од 16.11.2012. год. даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника ДП
"Агропродукт" у стечају из Пирота за ангажовање адвоката Слободана Ћирића из Пирота, ул. Вука Пантелића бр. 9, по основу Уговора о
правном заступању, ради заступања стечајног дужника пред Привредним судом у Нишу, као и пред другим судовима и надлежним
државним органима, уз накнаду од 50% адвокатске тарифе за пружене правне услуге.
У извештајном периоду није било ангажовања других лица од стране стечајног управника као ни исплата по истом основу.

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

25.295.084,00

Лиценце и патенти

0,00

165.500,00

 8.

31.03.2014.

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 165.500,00 динара сачињавају :
        - На текућем рачуну број 205 - 205760 - 28 налази се износ од 165.500,00 динара ( Извод бр. 1 од 21.03.2014. године - Комерцијална
банка АД Београд)

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
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Списак остварених активности у извештајном периоду

23.01.2014.  Достава кварталног извештаја Привредном суду у Нишу
Дана 23.01.2014. године, предат је Привредном суду у Нишу извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне
масе за извештајни октобар - децембар 2014. године.

23.01.2014.  Захтев за сагласност Привредном суду у Нишу
Дана 23.01.2014. године, предат је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на план трошкова за месец јануар 2014. године.

28.01.2014.  Закључак Привредног суда у Нишу
Повереник стечајног управника преузео је закључак Привредног суда у Нишу, којим се налаже да стечајни управник достави изјашњење
у року од 5 дана, о даљим активностима везаним за стечајни поступак и да се изјасни о томе у ком року предвиђа окончање стечајног
поступка.

29.01.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 29.01.2014. године, преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се делимично одобравају трошкови за месец јануар 2014.
године.

28.02.2014.  Захтев за сагласност Привредном суду у Нишу
Повереник стечајног управника доставља Привредном суду Ниш, захтев за сагласност на план трошкова за месец фебруар и допуну
плана трошкова за месец јануар 2014. године.

06.03.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Привредни суд Ниш, доставља стечајном управнику решење којим се делимично одобравају  трошкови стечајног поступка за месец
фебруар 2014. године, у износу од 11.700,00 динара.

19.03.2014.  Одлука стечајног управника
Дана 19.03.2014. године, у Пироту, стечајни управник доноси одлуку о гашењу текућег рачуна стечајног дужника отворен код KBM Банке
ад Крагујевац. Средства са рачуна који се гаси преносе се на новоотворени рачун код Комерцијалне банке ад Београд.

28.03.2014.  Захтев за сагласност Привредном суду у Нишу
Повереник стечајног управника доставља Привредном суду у Нишу, захтев за сагласност на план трошкова за месец март 2014. године.

28.03.2014.  Обавештење стечајног управника
Повереник стечајног управника доставља Привредном суду у Нишу, обавештење о отварању новог рачуна стечајног дужника код
Комерцијалне банке ад Београд.

31.03.2014.  Уговор о отварању динарског рачуна
Стечајни дужник закључио је уговор о отварању и вођењу динарског рачуна са Комерцијалном банком ад Београд.
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Прилози

12.06.2014.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:01.01.2014. 31.03.2014.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2014.за период од: 31.03.2014.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај
10.000,00

01/2014-прел.
нагр. ст. упр.

31.01.2014.

Укупно: 10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај
4.500,00

01/2014-накнада.
трош. ст. упр.

31.01.2014.

Пауновић Горан

5.500,00

01/2014-накнада.
трош.
повереника ст.
упр.

31.01.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај
4.500,00

02/2014-накнада.
трош. ст. упр.

28.02.2014.

Пауновић Горан

5.500,00

02/2014-накнада.
трош.
повереника ст.
упр.

28.02.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај
5.000,00

03/2014-накнада.
трош. ст. упр.

31.03.2014.

Пауновић Горан

5.000,00

03/2014-накнада.
трош.
повереника ст.
упр.

31.03.2014.

Укупно: 30.000,00

40.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Платни промет

KBM Banka A.D. Kragujevac

20,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.02.2014.

KBM Banka A.D. Kragujevac

150,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.02.2014.
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Платни промет

KBM Banka A.D. Kragujevac

148,95

Провизија и
други
финансијски
расходи

21.03.2014.

KBM Banka A.D. Kragujevac

277,65

Провизија и
други
финансијски
расходи

21.03.2014.

Укупно: 596,60

Административне таксе

Агенција за привредне регистре
1.200,00

09-
07386389/2013

25.02.2014.

Општина Пирот 6.000,0055079-ОАТ 29.01.2014.

Буџет Републике Србије 2.220,0055079-РАТ 29.01.2014.

Буџет Републике Србије 1.120,0097-55079-РАТ 14.03.2014.

Укупно: 10.540,00

11.136,60Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 51.136,60

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-22767-28
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205760-19

01.01.2014. 167.296,60Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2014.за период од: 31.03.2014.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

KBM Banka A.D. Kragujevac 20,0028.02.2014.

KBM Banka A.D. Kragujevac 150,0028.02.2014.

KBM Banka A.D. Kragujevac 148,9521.03.2014.

KBM Banka A.D. Kragujevac 277,6521.03.2014.

Укупно: 596,60

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 1.200,0025.02.2014.

Укупно: 1.200,00

1.796,60Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2014. 165.500,00
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