
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

бр..1.Ст.758/2011

05.12.2015.

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: Ксенија Соколовић

Број лиценце:

07386389Матични број:

1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205760-19Текући 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:01.04.2015. 30.06.2015.

 9.

Остала имовина

24.951.884,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

25.503.642,31Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

63.287,11

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

488.471,20

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

600.000,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.04.2015.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.04.2015 године:

 1.  Kомерцијална банка АД Београд  рачун  бр. 205 - 205760 - 28  налази се износ од 663.287,11 динара (према изводу бр. 4 од
20.02.2015. године) који сачињава и уплаћени депозит у износу од 600.000,00 динара уплаћен од стране заинтересованог купца "Метал
арт" доо из Дољевца за потребе купопродаје покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

25.503.642,31

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

24.951.884,00

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

63.287,11

Укупно

488.471,20

Коментар

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

 8.

63.287,11Готовина 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

488.471,20

 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

25.503.642,31

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

24.951.884,00

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.

488.471,200,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

488.471,20

0,00

Лиценце и патенти

24.951.884,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

24.951.884,00

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

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        2. Наплата потраживања у износу од 488.471,20 динара представља прилив на име продаје покретне имовине стечајног дужника
као секундарних сировина методом непосредне погодбе купцу „Метал арт“ доо из Дољевца који је Одлуком Одбора поверилаца
изабран као понуђач са најповољнијом понудом на седници одржаној дана 21.11.2014. године, и исти износ је исплаћен у складу са
потписаним Уговором о купопродаји покретне имовине закљученог дана 21.01.2015. године где је коначна цена  утврђена дана
15.04.2015. године након потписивања Записника о примопредаји и утврђивања укупне количине преузете робе обзиром да се ради о
покретној имовини стечајног дужника која је продата као секундарна сировина где је утврђено да се ради о количини од 20.524
килограма отпадног гвожђа по цени од 23,80 динара по килограму односно у укупном износу од 488.471,20 динара. Купац покретне
имовине стечајног дужника је у складу са потписаним Уговором о купопродаји покретне имовине закљученог дана 21.01.2015. године
уплатио износ депозита од 600.000,00 динара. Разлика између коначне купопродајне цене од 488.471,20 динара и уплаћеног депозита
од 600.000,00 динара која је износила 111.528,80 динара је враћена купцу дана 19.05.2015. године.
        Наведена покретна имовина која је била предмет продаје је према Извештају о економско-финансијском положају стечајног
дужника била процењена у ликвидационој вредности од 177.700,00 динара.

НАПОМЕНА:

       Пошто је у претходном извештајном периоду купац на име купопродаје покретне имовине стечајног дужника уплатио износ
депозита од 600.000,00 динара износ постигнуте купопродајне цене од 488.471,20 динара је од стране система за електронско праћење
стечајних поступака у наредни период пребачено са позиције „Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства“ на позицију
„Потраживања“ а износ „Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства“ са краја претходног извештајног периода од
25.129.584,00 динара је умањен за износ ликвидационе вредности покретне имовине која је била предмет продаје од 177.700,00
динара па је тако вредност у ставци „Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства“ износила 24.951.884,00 динара.

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.

488.471,20

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,00488.471,20

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

Остварени приливи за извештајни период

        4. Наплата потраживања у износу од 488.471,20 динара ( објашњење погледати у табели 1г. „Умањење вредности имовине због
продаје“ у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање ).
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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

470.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 470.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

610.000,00 30.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 30.000,00 640.000,000,00

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 0,001.389.000,00 30.000,00 30.000,00 1.419.000,00

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

0,00 997,001. Канцеларијски материјал 2.997,00 997,000,00

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

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

0,00 4.500,004. Гориво и мазиво 13.500,00 4.500,000,00

322,00 114,005. Пошта и телефон 2.000,00 436,000,00

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

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

0,00 102,878. Платни промет 1.012,00 0,00102,87

0,00 8.740,009. Премија осигурања 6.890,00 0,008.740,00

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

15.000,00 0,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 0,0015.000,00

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

0,00 2.000,0019. Административне таксе 2.000,00 0,002.000,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

0,00 0,0022. Трошкови оглашавања 80.000,00 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

111.528,80

Укупно 137.371,6755.322,00 108.399,00 16.453,87 45.933,00

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 758/2011 од 20.05.2015. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
април 2015. године у укупном износу од 22.000,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 758/2011 од 20.05.2015. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
мај 2015. године у укупном износу од 108.890,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 758/2011 од 06.10.2015. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
јун 2015. године у укупном износу од 7.509,00 динара.
        Укупно одобрење трошкова за други квартал 2015. године износи 138.399,00 динара (22.000,00 + 108.890,00 + 7.509,00 = 138.399,00

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).

НАПОМЕНА: Техничком грешком је кроз план трошкова за месец мај 2015. године у ставци „Премија осигурања“ евидентиран износ од
6.890,00 динара на име осигурања имовине стечајног дужника од пожара и других опасности код осигуравајуће куће „Триглав
осигурање“ а.д.о. Београд као понуђача са најповољнијим условима осигурања а требало је износ од 8.740,00 динара јер су полисе
издате за две групе објеката стечајног дужника и то за пословни просторе у ул. Цара Душана бр. 11 и Српских владара бр. 106 у износу
од 1.850,00 динара и за пословно-производне зграде на локацији Шађине воденице у износу од 6.890,00 динара.
Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 758/2011 од 20.05.2015. године дата је сагласност стечајном управнику за закључење уговора
са компанијом „Триглав осигурање“ а.д.о. Београд о осигурању имовине стечајног дужника – грађевинских објеката од пожара и других
опасности, за укупну суму осигурања која износи 24.927.783,00 динара (основица за обрачун премије) за грађевинске објекте и премију
осигурања за период од годину дана у износу од 8.740,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.04.2015. – 30.06.2015. године у износу од 30.000,00 динара према
одобрењу стечајног судије за месец април 2015. године у износу од 15.000,00 динара и за месец мај 2015. године у износу од 15.000,00
динара. Накнада трошкова стечајног управника се односи на трошкове стечајног управника, у складу са чланом 12. Правилника о
основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника (Сл. Гласник РС бр.1/2011). Наведени
износ односи се на трошкове Агенције за приватизацију као стечајног управника, и то на име путних трошкова, канцеларијског
материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља, при чему су наведени трошкови
сразмерно одређени према укупном броју стечајних дужника у којима је АП именована за стечајног управника, као и према фази у којој
се конкретни стечајни поступак налази.

Обавезе стечајне масе

        1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 997,00 динара се односе на:
            - рачуна за куповину канцеларијског материјала у месецу јуну 2015. год. код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 997,00 динара.
        4. Трошкови горива и мазива у износу од 4.500,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су
настали у месецу јуну 2015. године на име одлазака на локације стечајног дужника ради обиласка имовине, одлазак у Привредни суд у
Нишу око преузимања документације везане за стечајног дужника и у друге државне органе и институције, за потребе вођења стечајног
поступка.
        5. Трошкови поште и телефона у износу од 114,00 динара се односе на трошкове 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.
        9. Трошкови осигурања у износу од 8.740,00 динара састоје се од:
            - трошкова осигурања непокретне имовине стечајног дужника (пословни простори у ул. Цара Душана бр. 11 и Српских владара бр.
106) од пожара за период од 19.05.2015. године до 19.05.2016. године у износу од 1.850,00 динара према полиси осигурања бр.
010000017995 склопљеној са осигуравајућом кућом „Триглав осигурање“ адо Београд,
            - трошкова осигурања непокретне имовине стечајног дужника (пословно-производне зграде на локацији Шађине воденице) од
пожара за период од 19.05.2015. године до 19.05.2016. године у износу од 6.890,00 динара према полиси осигурања бр. 010000017996
склопљеној са осигуравајућом кућом „Триглав осигурање“ адо Београд.
      19. Административне таксе у износу од 2.000,00 динара састоје се од:
            - накнаде за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за 2014. годину код Агенције за привредне регистре у
износу од 2.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        У току извештајног периода није било одлива по основу плаћања трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

        8. Платни промет – трошкови накнаде за услуге платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду се скидају
аутоматски.
        9. Плаћени трошкови осигурања у износу од 8.740,00 динара састоје се од:
            - плаћених трошкова осигурања непокретне имовине стечајног дужника (пословни простори у ул. Цара Душана бр. 11 и Српских
владара бр. 106) од пожара за период од 19.05.2015. године до 19.05.2016. године у износу од 1.850,00 динара према полиси осигурања
бр. 010000017995 склопљеној са осигуравајућом кућом „Триглав осигурање“ адо Београд,
            - плаћених трошкова осигурања непокретне имовине стечајног дужника (пословно-производне зграде на локацији Шађине
воденице) од пожара за период од 19.05.2015. године до 19.05.2016. године у износу од 6.890,00 динара према полиси осигурања бр.
010000017996 склопљеној са осигуравајућом кућом „Триглав осигурање“ адо Београд.
      15. Исплаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 15.000,00 динара се односе на исплаћене бруто зараде ангажованих лица
као Комисије за спровођење продаје покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом у саставу од 3 члана уз бруто
накнаду у износу од по 5.000,00 динара по ангажованом лицу.
      19. Плаћене административне таксе у износу од 2.000,00 динара се састоје од:
            - плаћене накнаде за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за 2014. годину код Агенције за привредне
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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

регистре у износу од 2.000,00 динара.

        - Повраћај депозита – Одлив у износу од 111.528,80 се односи на повраћај дела уплаћеног депозита купцу покретне имовине
стечајног дужника методом непосредне погодбе „Метал арт“ доо из Дољевца. Купац покретне имовине стечајног дужника је у складу са
потписаним Уговором о купопродаји покретне имовине закљученог дана 21.01.2015. године уплатио износ депозита од 600.000,00
динара. Разлика између коначне купопродајне цене од 488.471,20 динара и уплаћеног депозита од 600.000,00 динара која је износила
111.528,80 динара је враћена купцу дана 19.05.2015. године.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

 4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

0,00

I исплатни ред

 1.

III исплатни ред

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.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

663.287,11 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2015.

 5.

137.371,67

 4.

1.014.386,64

 2. 488.471,20

 6.

Укупан одлив

Коментар

У току извештајног периодa платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 205-205760-19 отвореног код Комерцијалне
банке АД Београд.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Комерцијалне банке АД Београд, на дан 30.06.2015. године,
износи 525.915,44 динара, према изводу бр. 9 од 26.06.2015. године.

6ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ АГРОПРОДУКТ ПИРОТ  - Извештај за  април - јун 2015.



0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2015.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Љубинко Костур1. 5.000,00

Миодраг Антанасијевић2. 5.000,00

Мирослав Стефанов3. 5.000,00

15.000,00Укупно

        У извештајном периоду је извршена исплата ангажованим лицима односно члановима комисије за спровођење продаје покретне
имовине стечајног дужника непосредном погодбом у периоду од 26.01.2015. године до окончања послова односно до 15.04.2015.
године када је извршено потписивање Записника о примопредаји и утврђивању укупне количине преузете робе обзиром да се ради о
покретној имовини стечајног дужника која је продата као секундарна сировина и то :
1. Костур Љубинко у бруто износу од 5.000,00 динара ( нето 3.160,00 динара ), председник
2. Антанасијевић Миодраг у бруто износу од 5.000,00 динара ( нето 3.160,00 динара ), члан
3. Стефанов Мирослав у бруто износу од 5.000,00 динара ( нето 2.748,00 динара ), члан

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

24.951.884,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

25.477.799,44

Лиценце и патенти

0,00

525.915,44

 8.

30.06.2015.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

     1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 525.915,44 динара сачињавају :
        - На текућем рачуну број 205-205760-28 налази се износ од 525.915,44 динара (Извод бр. 9 од 26.06.2015. године - Комерцијална
банка АД Београд).
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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

10.04.2015.  Извештај о извршеном поступку продаје
Комисија за спровођење продаје покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом, имала је задатак да присуствује
сортирању и мерењу тачних количина секундарних сировина , приликом  преузимања истих од стране изабраног понуђача и да о томе
сачини извештај. Комисија је обавила поверени задатак у складу са Одлуком о образовању комисије за спровођење продаје.

15.04.2015.  Записник о примопредаји и утврђивању количине преузетих секундарних сировина
На основу Уговора о купопродаји покретне имовине од 21.01.2015. године, извршена је примопредаја покретне имовине стечајног
дужника као секундарне сировине - отпадног гвожђа и том приликом сачињен је записник.

24.04.2015.  Понуда за осигурање имовине
На захтев стечајног управника  за достављање понуда за осигурање имовине стечајног дужника достављене су три понуде:
ДДОР Нови Сад адо
Wiener Stadtische
Триглав осигурање адо Београд.

27.04.2015.  Обавештење Привредном суду у Нишу
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу, обавештење о извршеној продаји, условима и цени продаје покретне имовине
стечајног дужника непосредном погодбом.

27.04.2015.  Обавештење Одбору поверилаца
Стечајни управник доставио је Одбору поверилаца, обавештење о извршеној продаји, условима и цени продаје покретне имовине
стечајног дужника непосредном погодбом.

18.05.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Стечајни управник упутио је Привредном суду у Нишу, захтев за добијање сагласности на закључење уговора о осигурању имовине
стечајног дужника.

18.05.2015.  Достављање плана трошкова  Привредном суду у Нишу
Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу план трошкова за месец април 2015. године.

18.05.2015.  Достављање плана трошкова Привредном суду у Нишу
Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу план трошкова за месец мај 2015. године.

18.05.2015.  Достава кварталног извештаја Привредном суду у Нишу
Дана 18.05.2015. године предат је Привредном суду у Нишу извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне
масе за извештајни период октобар - децембар 2014. године.

20.05.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Стечајни управник преузео је решење Привредног суда у Нишу којим се даје сагласност за закључење уговора са Компанијом "Триглав
осигурање" а.д.о. Београд, као најбољег понуђача, за осигурање имовине стечајног дужника.

20.05.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Стечајни управник преузео је решење Привредног суда у Нишу којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за месец април и
месец мај 2015. године.
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26.06.2015.  Жалба за Министарство финансија
Стечајни дужник ДП "Агропродукт" у стечају Пирот, преко стечајног управника, Агенције за приватизацију РС, благовремено подноси
жалбу на делимично решење РС Агенције за реституцију РС - Подручне јединице Ниш број 46-007661/2013 од 20.05.2015. год. у целости.
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Прилози

05.12.2015.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:01.04.2015. 30.06.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2015.за период од: 30.06.2015.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај
15.000,00

04/2015-накнада.
трош. ст. упр.

30.04.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај
15.000,00

05/2015-накнада.
трош. ст. упр.

31.05.2015.

Укупно: 30.000,00

30.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"Милбој" доо 997,00277/15 16.06.2015.

Укупно: 997,00

Гориво и мазиво

„EКO СEРБИA“ A.Д. 4.500,00БИ 100619 01.06.2015.

Укупно: 4.500,00

Пошта и телефон

ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" 114,00RE048970667RS 26.06.2015.

Укупно: 114,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

30,87

Провизија и
други
финансијски
расходи

16.04.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

24,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

17.04.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

12,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

06.05.2015.
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

24,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

25.05.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

12,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

26.06.2015.

Укупно: 102,87

Премија осигурања

TРИГЛAВ OСИГУРAНJE AДO БEOГРAД
1.850,00

18-
110800017995122
10

19.05.2015.

TРИГЛAВ OСИГУРAНJE AДO БEOГРAД
6.890,00

39-
110800017996122
10

19.05.2015.

Укупно: 8.740,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 2.000,0066-40503654 26.06.2015.

Укупно: 2.000,00

16.453,87Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 46.453,87

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205760-19

01.04.2015. 663.287,11Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2015.за период од: 30.06.2015.

Наплата потраживања

"Метал арт" доо 488.471,2015.04.2015.

Укупно: 488.471,20

488.471,20Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2015.за период од: 30.06.2015.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 30,8716.04.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 24,0017.04.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 12,0006.05.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 24,0025.05.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 12,0026.06.2015.

Укупно: 102,87

Премија осигурања

TРИГЛAВ OСИГУРAНJE AДO БEOГРAД 1.850,0025.05.2015.

TРИГЛAВ OСИГУРAНJE AДO БEOГРAД 6.890,0025.05.2015.
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Премија осигурања

Укупно: 8.740,00

Бруто зараде по уговору о делу

Стефанов Мирослав 5.000,0016.04.2015.

Костур Љубинко 1.840,0016.04.2015.

Антанасијевић Миодраг 1.840,0016.04.2015.

Костур Љубинко 3.160,0017.04.2015.

Антанасијевић Миодраг 3.160,0017.04.2015.

Укупно: 15.000,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 2.000,0026.06.2015.

Укупно: 2.000,00

Повраћај депозита

"Метал арт" доо 111.528,8006.05.2015.

Укупно: 111.528,80

137.371,67Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2015. 525.915,44
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