
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

бр..1.Ст.758/2011

21.03.2016.

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:01.10.2015. 31.12.2015.

 9.

Остала имовина

24.951.884,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

25.477.973,63Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

526.089,63

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.

01.10.2015.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.10.2015 године:

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 526.089,63 динара сачињавају:
            - на текућем рачуну број 205 - 205760 - 28 налази се износ од 526.089,63 динара (Извод бр. 11 од 15.07.2015. године -
Комерцијална банка ад Београд)
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

25.477.973,63

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

526.089,63

Укупно

0,00

Коментар

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

 8.

526.089,63Готовина 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

25.477.973,63

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.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

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

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

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

640.000,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 640.000,000,00

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 0,001.419.000,00 0,00 0,00 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

1.922,00 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 0,001.922,00

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

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

4.500,00 0,004. Гориво и мазиво 0,00 0,004.500,00

436,00 104,005. Пошта и телефон 104,00 104,00436,00

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

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

0,00 765,208. Платни промет 900,20 0,00765,20

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

12.958,28 1.869,0918. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 1.264,04 3.115,1311.712,24

0,00 1.689,0019. Административне таксе 1.554,00 1.689,000,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

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

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

0,00 240.000,0024. Остали трошкови стечајне масе 240.000,00 120.000,00120.000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 139.335,4459.816,28 243.822,24 244.427,29 164.908,13

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 758/2011 од 21.12.2015. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
октобар 2015. године у укупном износу од 727,02 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 758/2011 од 21.12.2015. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
новембар 2015. године у укупном износу од 241.022,02 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 758/2011 од 16.03.2016. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
децембар 2015. године у укупном износу од 2.073,20 динара.
        Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2015. године износи 243.822,24 динара (727,02 + 241.022,02 + 2.073,20 = 243.822,24

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

        У току извештајног периода није било стварно насталих трошкова по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

        5. Трошкови поште и телефона у износу од 104,00 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.
      18. Порези у износу од 1.869,09 динара састоје се од:
            - накнаде за одводњавање за месец октобар 2015. године у износу од 623,02 динара према решењу Јавног водопривредног
предузећа „Србијаводе“ Београд ВПЦ „Морава“ Ниш бр. 439 од 27.05.2015. године (примљено 10.07.2015. године) којим се одређује
накнада за одводњавање за 2015. годину у укупном износу од 7.476,27 динара,
            - накнаде за одводњавање за месец новембар 2015. године у износу од 623,02 динара према решењу Јавног водопривредног
предузећа „Србијаводе“ Београд ВПЦ „Морава“ Ниш бр. 439 од 27.05.2015. године (примљено 10.07.2015. године) којим се одређује
накнада за одводњавање за 2015. годину у укупном износу од 7.476,27 динара,
            - накнаде за одводњавање за месец децембар 2015. године у износу од 623,05 динара према решењу Јавног водопривредног
предузећа „Србијаводе“ Београд ВПЦ „Морава“ Ниш бр. 439 од 27.05.2015. године (примљено 10.07.2015. године) којим се одређује
накнада за одводњавање за 2015. годину у укупном износу од 7.476,27 динара.
      19. Административне таксе у износу од 1.689,00 динара састоје се од:
            - судске таксе за оверу копије Уговора о преносу права коришћења са правом располагања пословног простора у улици Српских
владара бр. 106, у Пироту, од 24.11.1976. године у износу од 435,00 динара (такса у износу од 390,00 динара + трошкови уплате од 45,00
динара),
            - накнаде РГЗ Служби за катастар непокретности Пирот за издавање преписа листа непокретности бр. 5246, КО Пирот-ван варош, у
износу од 909,00 динара (накнада у износу од 864,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара),
            - републичке административне таксе за издавање преписа листа непокретности бр. 5246, КО Пирот-ван варош у износу од 345,00
динара (такса у износу од 300,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара).
            НАПОМЕНА: Због хитности поступка наведене административне таксе настале у месецу децембру 2015. године је повереник
стечајног управника уплатио готовински и исти трошкови ће након одобрења исплате стварно насталих трошкова у месецу децембру
2015. године од стране Привредног суда у Нишу бити исплаћени поверенику стечајног управника.
      24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 240.000,00 динара се односе на накнаду Агенцији за пружање геодетских услуга
„ГEOMEР-БИРO“ Mилета Aндоновић Пр. Пирот за следеће послове:1.Снимање пословно-производне зграде на кат. пар. број 3721/2 и
сушаре за кожу на кат. пар. број 3723/1 КО Пирот град., 2.Снимање пословно – производних објеката: машинска радионица, кланица са
расхладним блоком и портирница, сви на кат. пар. број 2444 КО Пирот ван варош., 3.Израда скице уз Б лист за пословни простор на
другом спрату стамбено-пословне зграде у улици Српских владара бр. 106 у Пироту., 4.Прибављање геодетских података од службе за
катастар непокретности у Пироту., 5.Укњижење свих објеката неведених у тачкама од 1 до 3 код службе за катастар непокретности у
Пироту.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

        1. Канцеларијски материјал – одлив у износу од 1.922,00 динара састоји се од:
            - плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала у месецу јуну 2015. год. код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 997,00
динара.
            - плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала у месецу септембру 2015. год. код „Милбој“ доо из Пирота у износу од
925,00 динара.
        4. Гориво и мазиво – одлив у износу од 4.500,00 динара се односи на исплату трошкова горива поверенику 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. Пошта и телефон – одлив у износу од 436,00 динара се односи на исплату трошкова слања поште насталих у периоду јануар-јун
2015. године.
        8. Платни промет – трошкови накнаде за услуге платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду се скидају
аутоматски.
      18. Порези – одлив у износу од 11.712,24 динара састоји се од:
            - плаћене накнаде за одводњавање за  2014. годину у износу од 7.351,10 динара према решењу Јавног водопривредног
предузећа „Србијаводе“ Београд ВПЦ „Морава“ Ниш бр. 433 од 07.07.2014. године (примљено 10.07.2015. године) којим се одређује
накнада за одводњавање за 2014. годину у укупном износу од 7.351,10 динара,
            - плаћене накнаде за одводњавање за период од 01.01.2015. год. до 31.07.2015. године у износу од 4.361,14 динара према
решењу Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд ВПЦ „Морава“ Ниш бр. 439 од 27.05.2015. године (примљено
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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

10.07.2015. године) којим се одређује накнада за одводњавање за 2015. годину у укупном износу од 7.476,27 динара.
      24. Остали трошкови стечајне масе – одлив у износу од 120.000,00 динара се односи на исплату дела укупне накнаде Агенцији за
пружање геодетских услуга „ГEOMEР-БИРO“ Mилета Aндоновић Пр. Пирот за следеће послове:1.Снимање пословно-производне зграде
на кат. пар. број 3721/2 и сушаре за кожу на кат. пар. број 3723/1 КО Пирот град., 2.Снимање пословно – производних објеката:
машинска радионица, кланица са расхладним блоком и портирница, сви на кат. пар. број 2444 КО Пирот ван варош., 3.Израда скице уз Б
лист за пословни простор на другом спрату стамбено-пословне зграде у улици Српских владара бр. 106 у Пироту., 4.Прибављање
геодетских података од службе за катастар непокретности у Пироту., 5.Укњижење свих објеката неведених у тачкама од 1 до 3 код
службе за катастар непокретности у Пироту, која укупно износи 240.000,00 динара и која ће бити исплаћена у целости након обављеног
посла.

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) 31.12.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

526.089,63 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2015.

 5.

139.335,44

 4.

386.754,19

 2. 0,00

 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 31.12.2015. године,
износи 386.754,19 динара, према изводу бр. 17 од 28.12.2015. године.
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0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.10.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.12.2015.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Укупно

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

24.951.884,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

25.338.638,19

Лиценце и патенти

0,00

386.754,19

 8.

31.12.2015.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

     1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 386.754,19 динара сачињавају :
        - На текућем рачуну број 205-205760-28 налази се износ од 386.754,19 динара (Извод бр. 17 од 28.12.2015. 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

05.10.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Дана 05.10.2015. године Привредном суду у Нишу је достављен захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова у месецу јуну
2015. године.

05.10.2015.  Закључак Привредног суда у Нишу
Дана 05.10.2015. године у Привредном суду у Нишу је преузет закључак истог суда 2. Ст. 758/2011 од 02.10.2015. године којим се налаже
стечајном управнику ДП „АГРОПРОДУКТ“ у стечају из Пирота, да у року од 5 дана по пријему овог закључка обавести суд о томе, да ли су
се стекли неопходни услови за закључење стечајног поступка.

06.10.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 06.10.2015. године у Привредном суду у Нишу је преузето решење истог суда 2. Ст. 758/2011 од 06.10.2015. године којим се
одобрава исплата трошкова стечајног поступка за месец јун 2015. године у укупном износу од 7.509,00 динара, и то у свему према
приложеном акту – захтеву стечајног управника од 05.10.2015. године за одобрење трошкова стечајног поступка.

19.10.2015.  Изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу од 02.10.2015. године
Дана 19.10.2015. године Привредном суду у Нишу је поднето изјашњење по закључку истог суда од 02.10.2015. године којим се налаже
стечајном управнику ДП „АГРОПРОДУКТ“ у стечају из Пирота, да у року од 5 дана по пријему овог закључка обавести суд о томе, да ли су
се стекли неопходни услови за закључење стечајног поступка.

19.10.2015.  Позив Основног јавног тужилаштва у Пироту
Дана 19.10.2015. године примљен је позив Основног јавног тужилаштва у Пироту којим се позива повереник стечајног управника као
овлашћено лице стечајног дужника да приступи у својству сведока у просторије Основног јавног тужилаштва у Пироту, дана 22.10.2015.
године, ради испитивања у поступку КТ. Бр. 115/14 који се води против осумњичених Ј.Н. и К.Д. због кривичног дела крађе.

07.12.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Дана 07.12.2015. године Привредном суду у Нишу је достављен захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова у месецу јулу
2015. године.

11.12.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 11.12.2015. године у Привредном суду у Нишу је преузето решење истог суда 2. Ст. 758/2011 од 09.12.2015. године којим се
одобрава исплата трошкова стечајног поступка за месец јул 2015. године у укупном износу од 12.102,24 динара, и то у свему према
приложеном акту – захтеву стечајног управника од 07.12.2015. године за одобрење трошкова стечајног поступка, док се одбија захтев
којим је тражено одобрење трошкова стечајног поступка за месец јул 2015. године и то за ставку 5. спецификације „Накнада трошкова
стечајном управнику“ за износ од 15.000,00 динара.

11.12.2015.  Закључак Привредног суда у Нишу
Дана 11.12.2015. године у Привредном суду у Нишу је преузет закључак истог суда 2. Ст. 758/2011 од 09.12.2015. године којим се налаже
стечајном управнику ДП „АГРОПРОДУКТ“ у стечају из Пирота да се у року од 3 дана од дана пријема закључка изјасни о наводима из
поднеска пуномоћника поверилаца од 07.12.2015. године, као и о томе, да ли је било захтева за реституцију на имовини стечајног
дужника као и да ли постоје поступци пред другостепеним судом и ако постоје, навести број предмета како би суд извршио ургенцију за
прекоредно решавање предмета.

11.12.2015.  Закључак Привредног суда у Нишу
Дана 11.12.2015. године у Привредном суду у Нишу је преузет закључак истог суда 2. Ст. 758/2011 од 10.12.2015. године којим се налаже
стечајном управнику ДП „АГРОПРОДУКТ“ у стечају из Пирота, да се у року од 5 дана по пријему закључка, изјасни о поднеску
поверилаца Рутењ Јове и др. поднетог преко пуномоћника адв. Живковић Негована из Пирота од 03.12.2015. године.

8ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ АГРОПРОДУКТ ПИРОТ  - Извештај за  октобар - децембар 2015.



16.12.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Дана 16.12.2015. године Привредном суду у Нишу је достављен захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова у месецу
септембру 2015. године.

16.12.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Дана 16.12.2015. године Привредном суду у Нишу је достављен захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова у месецу
октобру 2015. године.

16.12.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Дана 16.12.2015. године Привредном суду у Нишу је достављен захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова у месецу
новембру 2015. године.

16.12.2015.  Достављање плана трошкова  Привредном суду у Нишу
Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу план трошкова за месец децембар 2015. године.

16.12.2015.  Обавештење о прихватању понуде
Дана 16.12.2015. године Агенцији за пружање геодетских услуга „ГEOMEР-БИРO“ Mилета Aндоновић Пр. Пирот је достављено
обавештење о прихватању понуде од 05.11.2015. године за потребе: 1. Снимање пословно-производне зграде на кат. пар. број 3721/2 и
сушаре за кожу на кат. пар. број 3723/1 КО Пирот град, 2. Снимање пословно – производних објеката: машинска радионица, кланица са
расхладним блоком и портирница, сви на кат. пар. број 2444 КО Пирот ван варош, 3. Израда скице уз Б лист за пословни простор на
другом спрату стамбено-пословне зграде у улици Српских владара бр. 106 у Пироту, 4. Прибављање геодетских података од службе за
катастар непокретности у Пироту, 5. Укњижење свих објеката неведених у тачкама од 1 до 3 код Службе за катастар непокретности
Пирот за цену радова у износу од 200.000,00 динара + ПДВ.

17.12.2015.  Пресуда Основног суда у Пироту
Дана 17.12.2015. године примљена је пресуда Основног суда у Пироту 2. К.бр. 183/14 од 23.11.2015. године у кривичном предмету
против окривљених Б.Ф. и К. В., обојице из Пирота, због кривичног дела покушаја крађе од дана 04.03.2014. године и исти су осуђени на
рад у јавном интересу.

18.12.2015.  Изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу од 09.12.2015. године
Дана 18.12.2015. године Привредном суду у Нишу је поднето изјашњење по закључку истог суда од 09.12.2015. године којим се налаже
стечајном управнику ДП „АГРОПРОДУКТ“ у стечају из Пирота да се у року од 3 дана од дана пријема закључка изјасни о наводима из
поднеска пуномоћника поверилаца од 07.12.2015. године, као и о томе, да ли је било захтева за реституцију на имовини стечајног
дужника као и да ли постоје поступци пред другостепеним судом и ако постоје, навести број предмета како би суд извршио ургенцију за
прекоредно решавање предмета.

18.12.2015.  Изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу од 10.12.2015. године
Дана 18.12.2015. године Привредном суду у Нишу је поднето изјашњење по закључку истог суда од 10.12.2015. године којим се налаже
стечајном управнику ДП „АГРОПРОДУКТ“ у стечају из Пирота, да се у року од 5 дана по пријему закључка, изјасни о поднеску
поверилаца Рутељ Јове и др. поднетог преко пуномоћника адв. Живковић Негована из Пирота од 03.12.2015. године.

25.12.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 25.12.2015. године у Привредном суду у Нишу је преузето решење истог суда 2. Ст. 758/2011 од 21.12.2015. године којим се
одобрава исплата трошкова стечајног поступка за месец септембар 2015. године у укупном износу од 1.557,02 динара, и то у свему
према приложеном акту – захтеву стечајног управника од 16.12.2015. године за одобрење трошкова стечајног поступка, за месец
октобар 2015. године у укупном износу од 727,02 динара, и то у свему према приложеном акту – захтеву стечајног управника од
16.12.2015. године за одобрење трошкова стечајног поступка и за месец новембар 2015. године у укупном износу од 241.022,02 динара,
и то у свему према приложеном акту – захтеву стечајног управника од 16.12.2015. године за одобрење трошкова стечајног поступка.

31.12.2015.  Понуде за архивистичко сређивање стечајног дужника
Дана 31.12.2015. године прикупљене су три понуде за сређивање архивске грађе стечајног дужника за потребе предаје исте у
Историјски архив у Пироту. Прикупљене су понуде од стране Предузећа за информатички инжењеринг и консалтинг „NETLOGIC“ из
Београда, Агенције за пословне активности из Земуна и Предузећа за консалтинг и менаџмент послове „Геомоделинг“ доо из Београда.
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Прилози

21.03.2016.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:01.10.2015. 31.12.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2015.за период од: 31.12.2015.

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон

ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" 104,00RE112191530RS 22.12.2015.

Укупно: 104,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

95,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

07.10.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

50,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

09.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

16.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

115,20

Провизија и
други
финансијски
расходи

25.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.12.2015.

Укупно: 765,20

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд ,Водопривредни центар "Морава" Ниш
623,02

18-079-040-4-
003807/октобар
2015

31.10.2015.

ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд ,Водопривредни центар "Морава" Ниш
623,02

18-079-040-4-
003807/новемба
р 2015

30.11.2015.

ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд ,Водопривредни центар "Морава" Ниш
623,05

18-079-040-4-
003807/децемба
р 2015

31.12.2015.
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Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Укупно: 1.869,09

Административне таксе

Основни суд у Пироту 435,0015122015-такса 15.12.2015.

Служба за катастар непокретности Пирот
909,00

55079-
16122015/СКН

16.12.2015.

Буџет Републике Србије
345,00

55079-
16122015/РАТ

16.12.2015.

Укупно: 1.689,00

Остали трошкови стечајне масе

„ГEOMEР-БИРO“ Mилета Aндоновић Пр. Пирот 240.000,001-1712/15 17.12.2015.

Укупно: 240.000,00

244.427,29Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 244.427,29

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

01.10.2015. 526.089,63Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2015.за период од: 31.12.2015.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"Милбој" доо 997,0007.10.2015.

"Милбој" доо 925,0028.12.2015.

Укупно: 1.922,00

Гориво и мазиво

„EКO СEРБИA“ A.Д. 4.500,0007.10.2015.

Укупно: 4.500,00

Пошта и телефон

ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" 104,0009.12.2015.

ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" 104,0009.12.2015.

ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" 114,0009.12.2015.

ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" 114,0009.12.2015.

Укупно: 436,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 95,0007.10.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0002.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 50,0009.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0016.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 115,2025.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0028.12.2015.

Укупно: 765,20

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд ,Водопривредни центар "Морава" Ниш 7.351,1016.12.2015.

ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд ,Водопривредни центар "Морава" Ниш 4.361,1416.12.2015.

Укупно: 11.712,24
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Остали трошкови стечајне масе

„ГEOMEР-БИРO“ Mилета Aндоновић Пр. Пирот 120.000,0025.12.2015.

Укупно: 120.000,00

139.335,44Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2015. 386.754,19

12ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ АГРОПРОДУКТ ПИРОТ  - Извештај за  октобар - децембар 2015.


