
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

бр..1.Ст.758/2011

23.01.2019.

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: Вања Серјевић

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:01.07.2018. 30.09.2018.

 9.

Остала имовина

24.951.884,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

25.016.262,29Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

40.003,29

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

24.375,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

30.000,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.07.2018.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.07.2018. године:

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 40.003,29 динара сачињавају:
            - на текућем рачуну број 205-205760-28 налази се износ од 70.003,29 динара (Извод бр. 12 од 19.06.2018. године - Комерцијална
банка ад Београд), али се тај износ умањује за износ уплаћеног депозита од 30.000,00 динара и исти износ је приказан кроз ставку бр. 3
"Депозит за продају имовине и/или закуп".
        3. Депозит за продају имовине и/или закуп - Износ од 30.000,00 динара се односи на уплату депозита од стране закупца земљишта
стечајног дужника укупне површине 8.101 м2 на кп бр. 3723/1 КО Пирот-град, према потписаном Уговору о закупу од 01.03.2018.
године.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

25.016.262,29

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

40.003,29

Укупно

24.375,00

Коментар

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

 8.

40.003,29Готовина 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

24.375,00

 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

25.016.262,29

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.

24.375,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

24.375,00

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

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        2. Потраживања - Наплата потраживања у износу од 24.375,00 динара се односи на:
            - уплату закупа од стране закупца Негица Живковић ПР, Радња за обраду камена, извођење и пројектовање "Мијић Божидар"
Пирот на име закупа земљишта стечајног дужника укупне површине 8.101 м2 на кп бр. 3723/1 КО Пирот-град за месец јун 2018. године у
износу од 10.000,00 динара,
            - уплату префактурисаних трошкова пореза на имовину за кп бр. 3723/1 КО Пирот-град за други квартал 2018. године од стране
закупца Негица Живковић ПР, Радња за обраду камена, извођење и пројектовање "Мијић Божидар" Пирот у износу од 14.375,00
динара.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

10.000,00

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

44.533,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

20.000,0030.000,00

0,00

17,20

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

24.375,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

14.533,00

0,00

34.533,00

2а

0,0034.392,20

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

14.533,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

        1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 17,20 динара представља прилив по основу камате по виђењу
приписане од стране Комерцијалне банке ад Београд са стањем на дан 14.07.2018. године.
        4. Наплата потраживања у износу од 24.375,00 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због
продаје“.
      10. Закуп (у извештајном периоду) - Прилив у износу од 10.000,00 динара се односи на:
            - уплату закупа од стране закупца Негица Живковић ПР, Радња за обраду камена, извођење и пројектовање "Мијић Божидар"
Пирот на име закупа земљишта стечајног дужника укупне површине 8.101 м2 на кп бр. 3723/1 КО Пирот-град за месец јул 2018. године у
износу од 10.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

      10. Закуп (у извештајном периоду) - Фактурисани износ од 30.000,00 динара се односи на:
            - испостављену фактуру за закуп земљишта стечајног дужника укупне површине 8.101 м2 на кп бр. 3723/1 КО Пирот-град за месец
јул 2018. године закупцу Негица Живковић ПР, Радња за обраду камена, извођење и пројектовање "Мијић Божидар" Пирот у износу од
10.000,00 динара у складу са закљученим Уговором о закупу од 01.03.2018. године,
           - испостављену фактуру за закуп земљишта стечајног дужника укупне површине 8.101 м2 на кп бр. 3723/1 КО Пирот-град за месец
август 2018. године закупцу Негица Живковић ПР, Радња за обраду камена, извођење и пројектовање "Мијић Божидар" Пирот у износу
од 10.000,00 динара у складу са закљученим Уговором о закупу од 01.03.2018. године,
            - испостављену фактуру за закуп земљишта стечајног дужника укупне површине 8.101 м2 на кп бр. 3723/1 КО Пирот-град за месец
септембар 2018. године закупцу Негица Живковић ПР, Радња за обраду камена, извођење и пројектовање "Мијић Божидар" Пирот у
износу од 10.000,00 динара у складу са закљученим Уговором о закупу од 01.03.2018. године.
      11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Фактурисани износ од 14.533,00 динара се односи на:
            - испостављену фактуру закупцу Негица Живковић ПР, Радња за обраду камена, извођење и пројектовање "Мијић Божидар"
Пирот у износу од 14.533,00  динара на име префактурисаних трошкова пореза на имовину за кп бр. 3723/1 КО Пирот-град за трећи
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квартал 2018. године.

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

564.500,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 484.500,0080.000,00

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 80.000,001.343.500,00 0,00 0,00 1.263.500,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

4.000,00 3.830,004. Гориво и мазиво 9.000,00 7.830,000,00

3.275,00 2.514,005. Пошта и телефон 3.000,00 5.789,000,00

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

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

0,00 895,008. Платни промет 1.500,00 0,00895,00

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

6.750,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 6.750,000,00

151.343,33 79.336,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 79.336,00 216.304,3314.375,00

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

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

16.849,67 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 16.849,670,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 15.270,00222.218,00 101.576,00 86.575,00 293.523,00

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

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

        Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за одобрење исплате стварно насталих трошкова у извештајном периоду у укупном
износу од 86.575,00 динара, али до момента сачињавања извештаја исти трошкови још нису одобрени од стране Суда.
        Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2018. године из тог разлога износи 0,00 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

        4. Трошкови горива и мазива у износу од 3.830,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су
настали у месецу августу 2018. године у износу од 1.830,00 динара и трошкови горива у месецу септембру 2018. године у износу од
2.000,00 динара, настали по основу одлазака на локације стечајног дужника ради обиласка имовине, одлазак у Привредни суд у Нишу
око преузимања документације везане за стечајни поступак и у друге државне органе и институције, за потребе вођења стечајног
поступка.
        5. Трошкови поште и телефона у износу од 2.514,00 динара се односе на:
            - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јул 2018. године у износу од 200,00 динара,
            - трошкова интернета повереника стечајног управника за месец јул 2018. године у износу од 300,00 динара,
            - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец август 2018. године у износу од 700,00 динара,
            - трошкова интернета повереника стечајног управника за месец август 2018. године у износу од 300,00 динара,
            - трошкова слања поште у извештајном периоду у износу од 1.014,00 динара (9 писама).
        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 (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 79.336,00 динара се односе на:
            - порез на имовину стечајног дужника за период од 01.07.2018. године до 30.09.2018. године (трећи квартал 2018. године) у
износу од 79.336,00 динара према поднетој пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

         5. Накнада трошкова стечајног управника - Одлив у износу од 80.000,00 динара се односи на исплаћену накнаду трошкова
поверенику стечајног управника за период јул 2013. - октобар 2014. године и то:
            - за месец јул 2013. године преостали износ од 1.500,00 динара, од укупног износа од 5.500,00 динара, који су одобрени
поверенику стечајног управника на име трошкова горива и трошкова мобилног телефона, Решењем Посл. бр. 1. Ст. 758/2011 од
23.09.2013. године,
            - за месец август 2013. године износ од 5.500,00 динара, који су одобрени поверенику стечајног управника на име трошкова
горива и трошкова мобилног телефона, Решењем Посл. бр. 1. Ст. 758/2011 од 23.09.2018. године,
            - за месец септембар 2013. године износ од 5.500,00 динара, који су одобрени поверенику стечајног управника на име трошкова
горива и трошкова мобилног телефона, Решењем Посл. бр. 1. Ст. 758/2011 од 18.11.2013. године,
            - за месец октобар 2013. године износ од 5.500,00 динара, који су одобрени поверенику стечајног управника на име трошкова
горива и трошкова мобилног телефона, Решењем Посл. бр. 1. Ст. 758/2011 од 18.11.2013. године,
            - за месец новембар 2013. године износ од 5.500,00 динара, који су одобрени поверенику стечајног управника на име трошкова
горива и трошкова мобилног телефона, Решењем Посл. бр. 1. Ст. 758/2011 од 24.12.2013. године,
            - за месец децембар 2013. године износ од 5.500,00 динара, који су одобрени поверенику стечајног управника на име трошкова
горива и трошкова мобилног телефона, Решењем Посл. бр. 1. Ст. 758/2011 од 24.12.2013. године,
            - за месец јануар 2014. године износ од 5.500,00 динара, који су одобрени поверенику стечајног управника на име трошкова
горива и трошкова мобилног телефона, Решењем Посл. бр. 1. Ст. 758/2011 од 29.01.2014. године,
            - за месец фебруар 2014. године износ од 5.500,00 динара, који су одобрени поверенику стечајног управника на име трошкова
горива и трошкова мобилног телефона, Решењем Посл. бр. 1. Ст. 758/2011 од 06.03.2014. године,
            - за месец март 2014. године износ од 5.000,00 динара, који су одобрени поверенику стечајног управника на име трошкова горива
и трошкова мобилног телефона, Решењем Посл. бр. 1. Ст. 758/2011 од 03.04.2014. године,
            - за месец април 2014. године износ од 5.000,00 динара, који су одобрени поверенику стечајног управника на име трошкова
горива и трошкова мобилног телефона, Решењем Посл. бр. 1. Ст. 758/2011 од 16.05.2014. године,
            - за месец мај 2014. године износ од 5.000,00 динара, који су одобрени поверенику стечајног управника на име трошкова горива и
трошкова мобилног телефона, Решењем Посл. бр. 1. Ст. 758/2011 од 25.06.2014. године,
            - за месец јун 2014. године износ од 5.000,00 динара, који су одобрени поверенику стечајног управника на име трошкова горива и
трошкова мобилног телефона, Решењем Посл. бр. 1. Ст. 758/2011 од 01.07.2014. године,
            - за месец јул 2014. године износ од 5.000,00 динара, који су одобрени поверенику стечајног управника на име трошкова горива и
трошкова мобилног телефона, Решењем Посл. бр. 1. Ст. 758/2011 од 23.07.2014. године
            - за месец август 2014. године износ од 5.000,00 динара, који су одобрени поверенику стечајног управника на име трошкова
горива и трошкова мобилног телефона, Решењем Посл. бр. 1. Ст. 758/2011 од 17.11.2014. године,
            - за месец септембар 2014. године износ од 5.000,00 динара, који су одобрени поверенику стечајног управника на име трошкова
горива и трошкова мобилног телефона, Решењем Посл. бр. 1. Ст. 758/2011 од 23.10.2014. године,
            - за месец октобар 2014. године износ од 5.000,00 динара, који су одобрени поверенику стечајног управника на име трошкова
горива и трошкова мобилног телефона, Решењем Посл. бр. 1. Ст. 758/2011 од 23.10.2014. године.
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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

Обавезе стечајне масе

        8. Платни промет – Трошкови накнаде за услуге платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду се скидају
аутоматски.
      18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Одлив у износу од 14.375,00 динара се односи на:
            - плаћени део пореза на имовину стечајног дужника за период од 01.04.2018. године до 30.06.2018. године (други квартал 2018.
године) у износу од 14.375,00 динара, у складу са префактурисаним и плаћеним износом пореза на имовину од стране закупца
земљишта.

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) 30.09.2018.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

70.003,29 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2018.

 5.

95.270,00

 4.

9.125,49

 2. 34.392,20

 6.

Укупан одлив

Коментар

У току извештајног периода 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 30.09.2018. године, износи
9.125,49 динара, према изводу бр. 18 од 01.08.2018. године.
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0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2018.

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 стручних 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

34.533,00

24.951.884,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

24.965.542,49

Лиценце и патенти

0,00

-20.874,51

 8.

30.09.2018.

0,00

 6.

Укупно без депозита

30.000,00 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 -20.874,51 динара сачињавају :
            - на текућем рачуну број 205-205760-28 налази се износ од 9.125,49 динара (Извод бр. 18 од 01.08.2018. године - Комерцијална
банка ад Београд), али је тај износ умањен за износ уплаћеног депозита од 30.000,00 динара од стране закупца земљишта стечајног
дужника укупне површине 8.101 м2 на кп бр. 3723/1 КО Пирот-град према потписаном Уговору о закупу од 01.03.2018. године и исти
износ је приказан кроз ставку бр. 3 "Депозит за продају имовине и/или закуп".
        3. Депозит за продају имовине и/или закуп - Износ од 30.000,00 динара се односи на напред наведену уплату од стране закупца
земљишта стечајног дужника укупне површине 8.101 м2 на кп бр. 3723/1 КО Пирот-град, према потписаном Уговору о закупу од
01.03.2018. године.

        Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода без депозита износи 24.965.542,49 динара.
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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

09.07.2018.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 09.07.2018. године у Привредном суду у Нишу повереник стечајног управника је преузео решење истог суда 6. Ст. 758/2011 од
06.07.2018. године, којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка насталих у јануару, фебруару и марту 2018. године и то за
месец јануар у износу од 340,00 динара, за месец фебруар у износу од 82.460,00 динара и за месец март у износу од 1.763,00 динара.

17.07.2018.  Достављање плана трошкова Привредном суду у Нишу
Дана 17.07.2018. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу План трошкова за месец јул 2018. године.

18.07.2018.  Захтеви за понудом за услугу осигурања имовине
Дана 18.07.2018. године упућени су захтеви за доставу понуда за услуге осигурања имовине стечајног дужника упућени на адресе
следећих осигуравајућих друштава: "ДДОР НОВИ САД" а.д.о. Нови Сад, "Триглав осигурање" а.д.о. Београд, "Компанија Дунав
осигурање" а.д.о. Београд и "Wiener Stadtische osiguranje" а.д.о. Београд.

20.08.2018.  Достављање плана трошкова Привредном суду у Нишу
Дана 20.08.2018. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу План трошкова за месец август 2018.
године.

20.08.2018.  Решење Агенције за реституцију
Дана 20.08.2018. године примљено је делимично решење Агенције за реституцију-Подручна јединица Ниш бр. 46-012713/2013 од
06.08.2018. године којим се ОДБИЈА захтев Богољуба Најдановића из Смедерева, село Удовице, Љубише Најдановића из Београда,
Радмиле Тришић из Београда, Томислава Најдановића из Загреба и Јелице Бокоњић из Београда, поднет дана 24.09.2014. године, и
заведен под бројем 46-012713/2013. за враћање, односно обештећење имовине одузете од бившег власника пок. Новице Најдановића,
бив. из Пирота и то у делу који се односи на пољопривредно земљиште у Пироту, катастарске парцеле бр. 2441, 2442, 2444, 2448, 2450,
2460, 2461 и део 2447, све уписане у поседовни лист бр. 1758 КО Пирот, укупне површине 15.663 м2, као неоснован. О преосталом делу
захтева за враћање одузете имовине и обештећење које се односи на пословне просторије-локал површине 23 м2 и плац површине 85
м2 у Пироту, ул. Маршала Тита бр. 43, на катастарској парцели бр. 1503 КО Пирот-град и неизграђено грађевинско земљиште у
Београду, Вождовац, катастарска парцела бр. 3678 КОБ 3, површине 7379 м2 и пословну зграда-воденица са станом и помоћним
зградама у Пироту, Градашница, површине 150 м2 + 600 м2 биће одлучено накнадно, када се за то стекну законом прописани услови.

27.08.2018.  Закључак Привредног суда у Нишу
Дана 27.08.2018. године у Привредном суду у Нишу повереник стечајног управника је преузео закључак истог суда 6. Ст. 758/2011 од
24.08.2018. године, којим се налаже стечајном управнику (поверенику) да у року од 3 (три) дана од дана пријема овог закључка достави
суду поднесак који ће садржати следеће податке:
1) списак (табеларни приказ) непокретности, чија је ликвидациона вредност приказана у Извештају о економско-финансијском положају
стечајног дужника у укупном износу од 24.951.884,00 динара;
2) списак (табеларни приказ) непокретности на којима је власништво стечајног дужника неспорно и извршен упис права својине у
његову корист у катастар непокретности, са посебним приказом таквих непокретности:
     2-а) које нису предмет поступака по захтевима за реституцију, или су ти поступци правноснажно окончани одбијањем захтева за
реституцију и
     2-б) у односу на које су и даље у току поступци реституције (са подацима у табели за сваку непокретност о органу који на дан
састављања овог приказа води поступак, фази поступка и очекиваном периоду трајања тих поступака);
3) списак (табеларни приказ) непокретности за које није извршен упис стечајног дужника као носиоца права својине, са подацима у
табели за сваку непокретност о разлозима због којих упис није извршен, служби катастра пред којим се води поступак уписа, пословном
ознаком предмета, очекиваном исходу и временском оквиру окончања тих поступака;
4) план приступања продаји непокретне имовине са следећим подацима:
     4-а) о намери покретања поступка продаје;
     4-б) о планираном начину продаје (у групи тј. имовинској целини или сваку непокретност посебно, прикупљањем понуда,
лицитацијом и др.);
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     4-в) о року у коме планира да предузме радње у циљу продаје непокретне имовине стечајног дужника и намирења стечајних
поверилаца.

04.09.2018.  Захтев Агенцији за реституцију
Поднет је захтев Агенцији за реституцију - Подручна јединица Ниш за издавање потврде да подносиоци захтева за враћање одузете
имовине односно за обештећење имовине нису уложили жалбу на Делимично решење бр. 46-012713/2013 од 06.08.2018. године којим
се одбија захтев Богољуба Најдановића из Смедерева, село Удовице, Љубише Најдановића из Београда, Радмиле Тришић из Београда,
Томислава Најдановића из Загреба и Јелице Бокоњић из Београда, поднет дана 24.09.2014. године, и заведен под бројем 46-
012713/2013. за враћање, односно обештећење имовине одузете од бившег власника пок. Новице Најдановића, бив. из Пирота и то у
делу који се односи на пољопривредно земљиште у Пироту, катастарске парцеле бр. 2441, 2442, 2444, 2448, 2450, 2460, 2461 и део
2447, све уписане у поседовни лист бр. 1758 КО Пирот, укупне површине 15.663 м2, као неоснован.

04.09.2018.  Захтев Агенцији за реституцију
Поднет је захтев Агенцији за реституцију - Подручна јединица Ниш за достављање обавештења о стању у поступку у предмету бр. 46-
008662/2013 у вези враћања одузете имовине односно за обештећење, који се односи на катастарске парцеле бр. 2442/1, 2442/2, 2444,
2445/1, 2445/2, 2446/1, 2446/2, 2447/1, 2447/2, 2448 КО Пирот-ван варош новог премера.

04.09.2018.  Захтев Агенцији за реституцију
Поднет је захтев Агенцији за реституцију у Београду за достављање обавештења о стању у поступку у предмету бр. 46-019069/2014 у
вези враћања одузете имовине односно за обештећење, који се односи на земљиште и објекте на катастарској парцели бр. 849, КО
Пирот-град.

12.09.2018.  Изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу од 24.08.2018.
Дана 12.09.2018. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу податке по налогу из Закључка стечајног
судије од 24.08.2018. године.

12.09.2018.  Достављање плана трошкова Привредном суду у Нишу
Дана 12.09.2018. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу План трошкова за месец септембар 2018.
године.

12.09.2018.  Захтев Привредном суду у Нишу
Привредном суду у Нишу достављен је Захтев за давање сагласности на закључење уговора о осигурању непокретне имовине стечајног
дужника са осигуравајућим друштвом "Триглав осигурање" а.д.о. Београд као јединим понуђачем који је доставио понуду, од укупно 4
упућена захтева за достављање понуде, на годишњи износ осигурања од пожара и неких других опасности на износ од 8.740,00 динара.

12.09.2018.  Захтев за доставу понуде за процену имовине
Упућен је захтев овлашћеним проценитељима за доставу понуде за потребе процене вредности имовине стечајног дужника - Пословни
простор у власништву стечајног дужника, на адреси Српских владара бр. 106, у Пироту, II спрат, нето површине 199,46 м2, уписаног у ЛН
бр. 8054 КО Пирот-град, на кп бр. 2218.

17.09.2018.  Понуде за процену вредности имовине стечајног дужника
Примљене три понуде за процену вредности имовине стечајног дужника - Пословни простор у власништву стечајног дужника, на адреси
Српских владара бр. 106, У пироту, II спрат, нето површине 199,46 м2, уписаног у ЛН бр. 8054 КО Пирот-град, на кп бр. 2218 и то:
1. Агенција за пословне активности "VG PROJECT&ND" - Крагујевац на износ од 48.000,00 динара;
2. Мр. Љиљана Илић-Андрејевић ПР Ниш на износ од 24.000,00 динара;
3. Саша Симић Пр судски вештак за област машинска техника, Зајечар на износ од 45.000,00 динара.

18.09.2018.  Захтев Привредном суду у Нишу
Привредном суду у Нишу достављен је Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова у периоду април-јун 2018. године.

24.09.2018.  Захтев Привредном суду у Нишу
Привредном суду у Нишу достављен је Захтев за давање сагласности за ангажовање лиценцираног проценитеља Љиљане Илић
Андрејевић из Ниша, као најповољнијег понуђача, за потребе процене имовине стечајног дужника - Пословни простор у власништву
стечајног дужника, на адреси Српских владара бр. 106, У пироту, II спрат, нето површине 199,46 м2, уписаног у ЛН бр. 8054 КО Пирот-
град, на кп бр. 2218 на износ од 24.000,00 динара.

28.09.2018.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 28.09.2018. године у Привредном суду у Нишу повереник стечајног управника је преузео решење истог суда 6. Ст. 758/2011 од
25.09.2018. године, којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка насталих у априлу, мају и јуну 2018. године и то за месец
април у износу од 10.458,93 динара, за месец мај у износу од 79.444,00 динара и за месец јун у износу од 1.898,00 динара.
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Прилози

23.01.2019.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:01.07.2018. 30.09.2018.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

Негица Живковић ПР Радња за обраду камена, извођење и
пројектовање «Мијић Божидар» Пирот 10.000,00

070118-6/758 01.07.2018.

Негица Живковић ПР Радња за обраду камена, извођење и
пројектовање «Мијић Божидар» Пирот 10.000,00

080118-7/758 01.08.2018.

Негица Живковић ПР Радња за обраду камена, извођење и
пројектовање «Мијић Божидар» Пирот 10.000,00

090118-8/758 01.09.2018.

Укупно: 30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)

Негица Живковић ПР Радња за обраду камена, извођење и
пројектовање «Мијић Божидар» Пирот 14.533,00

090118-8/758-
порез

01.09.2018.

Укупно: 14.533,00

Укупни приходи: 44.533,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2018.за период од: 30.09.2018.

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 1.830,001247015380 04.08.2018.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 2.000,001230004901 07.09.2018.

Укупно: 3.830,00

Пошта и телефон

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,00RE362244332RS 04.07.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 114,00RE362247767RS 16.07.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд
200,00

28-202-066-
2729401

31.07.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд
300,00

68-202-010-
2729408

31.07.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 114,00RE271469884RS 03.08.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд
700,00

40-203-066-
3218131

31.08.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд
300,00

74-203-010-
3218140

31.08.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 114,00RE366576159RS 01.09.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 102,00RE366577256RS 10.09.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 114,00RE366577375RS 11.09.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 125,00RE366583075RS 18.09.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 125,00RE3665830305RS 19.09.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 114,00RE366586859RS 24.09.2018.

Укупно: 2.514,00
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.07.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

06.07.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

11.07.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.08.2018.

Укупно: 895,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Град Пирот, Одељење за привреду и финансије 79.336,003/4-2018 15.08.2018.

Укупно: 79.336,00

86.575,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 86.575,00

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

01.07.2018. 70.003,29Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2018.за период од: 30.09.2018.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 17,2016.07.2018.

Укупно: 17,20

Наплата потраживања

Негица Живковић ПР Радња за обраду камена, извођење и пројектовање «Мијић
Божидар» Пирот 10.000,00

05.07.2018.

Негица Живковић ПР Радња за обраду камена, извођење и пројектовање «Мијић
Божидар» Пирот 14.375,00

05.07.2018.

Укупно: 24.375,00

Закуп (у извештајном периоду)

Негица Живковић ПР Радња за обраду камена, извођење и пројектовање «Мијић
Божидар» Пирот 10.000,00

05.07.2018.

Укупно: 10.000,00

34.392,20Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2018.за период од: 30.09.2018.

Трошкови стечајног поступка
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Накнада трошкова стечајног управника

Пауновић Горан 1.500,0006.07.2018.

Пауновић Горан 5.500,0006.07.2018.

Пауновић Горан 5.500,0006.07.2018.

Пауновић Горан 5.500,0006.07.2018.

Пауновић Горан 5.500,0006.07.2018.

Пауновић Горан 5.500,0006.07.2018.

Пауновић Горан 5.500,0006.07.2018.

Пауновић Горан 5.500,0006.07.2018.

Пауновић Горан 5.000,0006.07.2018.

Пауновић Горан 5.000,0006.07.2018.

Пауновић Горан 5.000,0006.07.2018.

Пауновић Горан 5.000,0006.07.2018.

Пауновић Горан 5.000,0006.07.2018.

Пауновић Горан 5.000,0006.07.2018.

Пауновић Горан 5.000,0006.07.2018.

Пауновић Горан 5.000,0006.07.2018.

Укупно: 80.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0002.07.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0006.07.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0011.07.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.08.2018.

Укупно: 895,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Град Пирот, Одељење за привреду и финансије 14.375,0011.07.2018.

Укупно: 14.375,00

95.270,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2018. 9.125,49
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