
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

бр..1.Ст.758/2011

12.04.2016.

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:01.01.2015. 31.03.2015.

 9.

Остала имовина

25.129.584,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

25.196.898,46Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

67.314,46

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.

01.01.2015.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.01.2015 године:

 1.  Kомерцијална банка АД Београд  рачун  бр. 205 - 205760 - 28  налази се износ од 67.314,46 динара (према изводу бр. 4 од 19.08.2014.
године).
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

25.196.898,46

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

67.314,46

Укупно

0,00

Коментар

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

 8.

67.314,46Готовина 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

25.196.898,46

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.

488.471,20310.771,20

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

310.771,20

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

488.471,20

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

488.471,20

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

488.471,20

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

114,65

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

600.000,00

0,00

 2.

0,00

488.471,20

488.471,20

2а

0,00600.114,65

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

        1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 114,65 динара представља прилив по основу камате по виђењу
приписане од стране Комерцијалне банке ад Београд са стањем на дан 15.01.2015. године.
        2. Прилив по основу „Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп“ у износу од 600.000,00 динара представља уплату
депозита од стране заинтересованог купца "Метал арт" доо из Дољевца за потребе купопродаје покретне имовине стечајног дужника
методом непосредне погодбе, као купца који је Одлуком Одбора поверилаца изабран као понуђач са најповољнијом понудом на
седници одржаној дана 21.11.2014. године, и исти износ је уплаћен у складу са потписаним Уговором о купопродаји покретне имовине
закљученог дана 21.01.2015. године где ће коначна цена бити утврђена након потписивања Записника о примопредаји и утврђивања
укупне количине преузете робе обзиром да се ради о покретној имовини стечајног дужника која се продаје као секундарна сировина.

3ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ АГРОПРОДУКТ ПИРОТ  - Извештај за  јануар - март 2015.



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 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 610.000,000,00

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 0,00 0,00 1.389.000,00

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

0,00 322,005. Пошта и телефон 0,00 322,000,00

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 72,008. Платни промет 0,00 0,0072,00

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

0,00 15.000,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 15.000,000,00

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 4.070,0019. Административне таксе 4.070,00 0,004.070,00

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 4.142,0040.000,00 4.070,00 19.464,00 55.322,00

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 1 Ст.бр. 758/2011 од 02.03.2015. године одобрава се исплата стварних трошкова стечајног
поступка за месец јануар 2015. године у укупном износу од 4.070,00 динара.
        Укупно одобрење трошкова за први квартал 2015. године износи 4.070,00 динара.

НАПОМЕНА: У току је подношење захтева Привредном суду у Нишу за одобрење стварно насталих трошкова у извештајном периоду и
то на име поште и телефона у износу од 322,00 динара, на име платног промета у износу од 72,00 динара и на име бруто зарада по
уговору о делу у укупном износу од 15.000,00 динара.

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

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 322,00 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.
      15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 15.000,00 динара се односе на 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. Планом трошкова за јануар месец потврђена и одобрена исплата.
      19. Административне таксе у износу од 4.070,00 динара састоје се од:
            - накнаде РГЗ-у СКН Пирот у износу од 700,00 динара на име издавање копије плана кп. бр. 684/1 КО Пирот-град из ЛН 1614,
            - републичке административне таксе у износу од 290,00 динара на име издавање копије плана кп. бр. 684/1 КО Пирот-град из ЛН
1614,
            - накнаде РГЗ-у СКН Пирот у износу од 850,00 динара на име издавање преписа Листа непокретности бр. 1614, кп. бр. 684/1 КО
Пирот-град,
            - републичке административне таксе у износу од 290,00 динара на име издавање преписа Листа непокретности бр. 1614, кп. бр.
684/1 КО Пирот-град,
            -  накнаде РГЗ-у СКН Пирот у износу од 1.650,00 динара на име издавања уверења о променама на непокретностима стечајног
дужника,
            - републичке административне таксе у износу од 290,00 динара на име издавања уверења о променама на непокретностима
стечајног дужника.

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 4.070,00 динара се састоје од:
            - плаћене накнаде РГЗ-у СКН Пирот у износу од 700,00 динара на име издавање копије плана кп. бр. 684/1 КО Пирот-град из ЛН
1614,
            - плаћене републичке административне таксе у износу од 290,00 динара на име издавање копије плана кп. бр. 684/1 КО Пирот-
град из ЛН 1614,
            - плаћене накнаде РГЗ-у СКН Пирот у износу од 850,00 динара на име издавање преписа Листа непокретности бр. 1614, кп. бр.
684/1 КО Пирот-град,
            - плаћене републичке административне таксе у износу од 290,00 динара на име издавање преписа Листа непокретности бр. 1614,
кп. бр. 684/1 КО Пирот-град,
            - плаћене накнаде РГЗ-у СКН Пирот у износу од 1.650,00 динара на име издавања уверења о променама на непокретностима
стечајног дужника,
            - плаћене републичке административне таксе у износу од 290,00 динара на име издавања уверења о променама на
непокретностима стечајног дужника.

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.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

67.314,46 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2015.

 5.

4.142,00

 4.

663.287,11

 2. 600.114,65

 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 31.03.2015. године,
износи 663.287,11 динара, према изводу бр. 4 од 20.02.2015. године.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.03.2015.

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. 0,00

Миодраг Антанасијевић2. 0,00

Мирослав Стефанов3. 0,00

0,00Укупно
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        У извештајном периоду од стране стечајног управника била су ангажована лица односно комисија за спровођење продаје покретне
имовине стечајног дужника непосредном погодбом у периоду од 26.01.2015. године до окончања послова 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
        Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 758/2011 од 19.01.2015. год. даје се сагласност стечајном управнику за ангажовање лица
по уговору о делу као чланова Комисије за спровођење продаје покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом и то:
        - Љубинка Костура, из Пирота, ул. Народних хероја бр. 52, као председник комисије
        - Миодрага Антанасијевића, из Пирота, ул. Таковска бр. 16/5, као члана комисије,
        - Мирослава Стефанова, из Пирота, ул. Николе Тесле бр. 39/18, као члана комисије
уз једнократну бруто накнаду од 5.000,00 динара по ангажованом лицу.
        У извештајном периоду није било исплата по наведеном 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

488.471,20

24.951.884,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

25.503.642,31

Лиценце и патенти

0,00

63.287,11

 8.

31.03.2015.

0,00

 6.

Укупно без депозита

600.000,00 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 663.287,11 (63.287,11 + 600.000,00) динара сачињавају :
        - На текућем рачуну број 205-205760-28 налази се износ од 663.287,11 динара (Извод бр. 4 од 20.02.2015. године - Комерцијална
банка АД Београд) 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.

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
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05.01.2015.  Обавештење Привредном суду у Нишу
Дана 05.01.2015. године Привредном суду у Нишу је достављено обавештење о кооптирању члана Одбора поверилаца на седници
одржаној дана 21.11.2015. године на којој је кооптиран стечајни поверилац ЗЗ „КЛАС“ Пирот из Пирота, ул. Николе Пашића бб, матични
број 17015699, ПИБ 101234430, чији је заступник, директор Ратко Петровић, за члана Одбора поверилаца уместо члана Одбора
поверилаца ЈКП „Градска топлана“ из Пирота, који је изабран на поверилачком рочишту одржаном пред Привредним судом у Нишу
дана 23.02.2012. године, а који нема пријављено потраживање према стечајном дужнику и не може имати статус стечајног повериоца и
члана Одбора поверилаца.

05.01.2015.  Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника
Дана 05.01.2015. године привредном друштву „Метал арт“ доо из Дољевца поштом је упућено обавештење о намери, плану, начину и
роковима продаје дела имовине стечајног дужника и то покретне имовине стечајног дужника коју чини опрема процењена као
секундарне сировине, коју претежно чини отпадно гвожђе методом непосредне погодбе купцу привредном друштву „Метал арт“ доо
из Дољевца као купцу који је Одлуком Одбора поверилаца изабран као понуђач са најповољнијом понудом на седници одржаној дана
21.11.2014. године. Обавештење је уручено дана 08.01.2015. године увидом у повратницу.

06.01.2015.  Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника
Дана 06.01.2015. године Привредном суду у Нишу је достављено обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела
имовине стечајног дужника и то покретне имовине стечајног дужника коју чини опрема процењена као секундарне сировине, коју
претежно чини отпадно гвожђе методом непосредне погодбе купцу привредном друштву „Метал арт“ доо из Дољевца као купцу који је
Одлуком Одбора поверилаца изабран као понуђач са најповољнијом понудом на седници одржаној дана 21.11.2014. године.

06.01.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 06.01.2015. године преузето је Решење Привредног суда у Нишу 1. Ст. 758/2011 од 25.12.2015. године којим се одобравају
трошкови стечајног поступка за месец децембар 2014. године у укупном износу од 22.500,00 динара.

19.01.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Дана 19.01.2015. године Привредном суду у Нишу је поднет захтев за давање сагласности за ангажовање лица за потребе Комисије за
спровођење продаје покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом.

20.01.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 20.01.2015. године преузето је Решење Привредног суда у Нишу 2. Ст. 758/2011 од 19.01.2015. године којим се даје сагласност
стечајном управнику за ангажовање лица по уговору о делу као чланова Комисије за спровођење продаје покретне имовине стечајног
дужника непосредном погодбом и то:
        - Љубинка Костура, из Пирота, ул. Народних хероја бр. 52, као председник комисије
        - Миодрага Антанасијевића, из Пирота, ул. Таковска бр. 16/5, као члана комисије,
        - Мирослава Стефанова, из Пирота, ул. Николе Тесле бр. 39/18, као члана комисије
уз једнократну бруто накнаду од 5.000,00 динара по ангажованом лицу.

06.02.2015.  Изјашњење по захтеву Агенције за реституцију од 23.12.2014. године
Дана 06.02.2015. године Агенцији за реституцију-Подручна јединица у Нишу поштом је послато изјашњење на примљени захтев упућен
од стране напред наведеног бр. 46-007661/2013 од 23.12.2014. године у вези са захтевом да се стечајни дужник изјасни о имовини на
к.п. бр. 684/1 КО Пирот град, уписаној у ЛН бр. 1614 КО Пирот град, и то да ли предметна имовина представља имовину стечајног
дужника, односно да ли је ушла у стечајну масу, правни основ стицања права коришћења и располагања на истој, а све у вези поступка
по захтеву Савете Јонић из Пирота, ул. Капетана Карановића бр. 4, Петра Јонића из Пирота, ул. Рузмарина бр. 130, Марије Николић из
Кнез Села, Ниш и Марка Марковића из Медошевца, ул. Матејевачка бр. 15, који су поднели захтев за враћање одузете имовине,
односно обештећење, бившег власника пок. Ђорђа Јонића бив. из Пирота.
Изјашњење је уручено дана 10.02.2015. године увидом у повратницу.

10.02.2015.  Обраћање Привредном суду у Нишу
Дана 10.02.2015. године Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова за месец фебруар 2015. године као и допуна плана
трошкова за месец јануар 2015. године.

11.02.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 11.02.2015. године преузето је Решење Привредног суда у Нишу 1. Ст. 758/2011 од 11.02.2015. године којим се одобрава исплата
допунских  трошкова стечајног поступка за месец јануар 2015. године у укупном износу од 33.700,00 динара.

18.02.2015.  Обавештење Привредног суда у Нишу
Дана 18.02.2015. године преузето је Обавештење Привредног суда у Нишу  од 18.02.2015. године којим се налаже стечајном управнику
да суду достави податке о имовини која је евентуално стечена од стране правног лица у стечајном поступку, а која би могла бити
предмет конверзије у смислу чл. 102. ст. 9. тач. 1) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр.,
64/2010-одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13 и 132/13), а у вези Дописа Управе за имовину и инспекцијске послове града
Ниша бр. 286/2015-04 од 26.01.2015. године.

04.03.2015.  Изјашњење Привредном суду у Нишу
Дана 04.03.2015. године Привредном суду у Нишу је достављено обавештење о имовини стечајног дужника која би могла бити предмет
конверзије као одговор на Обевештење Привредног суда у Нишу од 18.02.2015. године у којем се налаже стечајном управнику да суду
достави податке о имовини која је евентуално стечена од стране правног лица у стечајном поступку, а која би могла бити предмет
конверзије у смислу чл. 102. ст. 9. тач. 1) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 64/2010-одлука
УС и 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13 и 132/13), а у вези Дописа Управе за имовину и инспекцијске послове града Ниша бр. 286/2015-
04 од 26.01.2015. године.

04.03.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 04.03.2015. године преузето је Решење Привредног суда у Нишу 1. Ст. 758/2011 од 02.03.2015. године којим се одобрава исплата
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допунских  трошкова стечајног поступка за месец јануар 2015. године у укупном износу од 4.070,00 динара.

09.03.2015.  закључак Агенције за реституцију
Дана 09.03.2015. године примљен је Закључак Агенције за реституцију-Подручна јединица Ниш бр. 46-007661/2013 од 05.03.2015.
године којим се одређује извођење доказа увиђајем, ради идентификације пословне зграде на адреси Трг Републике 115 у Пироту, на
кп бр. 684 КО Пирот (старог премера), данас на адреси Трг Републике 115, кп бр. 684/1, уписане у ЛН бр. 1614 КО Пирот-град (нови
премер) и којим се увиђај одређује за дан 17.03.2015. године са почетком у 9:30 часова.

16.03.2015.  Обраћање Привредном суду у Нишу
Дана 16.03.2015. године Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец март 2015. године.

17.03.2015.  Увиђај Агенције за реституцију
У складу са Закључком Агенције за реституцију-Подручна јединица Ниш бр. 46-007661/2013 од 05.03.2015. године којим се одређује
извођење доказа увиђајем, ради идентификације пословне зграде на адреси Трг Републике 115 у Пироту, на кп бр. 684 КО Пирот (старог
премера), данас на адреси Трг Републике 115, кп бр. 684/1, уписане у ЛН бр. 1614 КО Пирот-град (нови премер) и којим се увиђај
одређује за дан 17.03.2015. године са почетком у 9:30 часова исти је и извршен дана 17.03.2015. године.

26.03.2015.  Достава обавештења и документације ПУ Пирот
У складу са продајом покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе дана 26.03.2015. године Полицијској управи у
Пироту је достављено обавештење и документације у вези наведене продаје
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Прилози

12.04.2016.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:01.01.2015. 31.03.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

"Метал арт" доо
488.471,20

20-2745-9364-
370083-23400

21.01.2015.

Укупно: 488.471,20

Укупни приходи: 488.471,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2015.за период од: 31.03.2015.

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон

ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" 104,00RE048929673RS 05.01.2015.

ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" 104,00RE048878821RS 06.02.2015.

ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" 114,00RE048885204RS 24.02.2015.

Укупно: 322,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

48,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

06.01.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

24,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

16.01.2015.

Укупно: 72,00

Бруто зараде по уговору о делу

Костур Љубинко 5.000,00Комисија-01 26.01.2015.

Антанасијевић Миодраг 5.000,00Комисија-02 26.01.2015.

Стефанов Мирослав 5.000,00Комисија-03 26.01.2015.

Укупно: 15.000,00

Административне таксе

Служба за катастар непокретности Пирот
700,00

55079-
РГЗ/06012015

06.01.2015.

Буџет Републике Србије
290,00

55079-
РАТ/06012015

06.01.2015.

Служба за катастар непокретности Пирот
850,00

55079-06012015-
РГЗ

06.01.2015.

Буџет Републике Србије
290,00

55079-06012015-
РАТ

06.01.2015.

Служба за катастар непокретности Пирот
1.650,00

55079-
РГЗ/15012015

15.01.2015.

Буџет Републике Србије
290,00

55079-
РАТ/15012015

15.01.2015.

Укупно: 4.070,00
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Административне таксе

19.464,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 19.464,00

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

01.01.2015. 67.314,46Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2015.за период од: 31.03.2015.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 114,6515.01.2015.

Укупно: 114,65

Уплаћени депозити

"Метал арт" доо 600.000,0020.02.2015.

Укупно: 600.000,00

600.114,65Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2015.за период од: 31.03.2015.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 48,0006.01.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 24,0016.01.2015.

Укупно: 72,00

Административне таксе

Служба за катастар непокретности Пирот 700,0006.01.2015.

Буџет Републике Србије 290,0006.01.2015.

Служба за катастар непокретности Пирот 850,0006.01.2015.

Буџет Републике Србије 290,0006.01.2015.

Служба за катастар непокретности Пирот 1.650,0016.01.2015.

Буџет Републике Србије 290,0016.01.2015.

Укупно: 4.070,00

4.142,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2015. 663.287,11
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