
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

бр..1.Ст.758/2011

20.01.2019.

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:01.10.2018. 31.12.2018.

 9.

Остала имовина

24.951.884,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

24.965.542,49Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

-20.874,51

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

34.533,00

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.

01.10.2018.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.10.2018. године:

        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 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.

24.965.542,49

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

-20.874,51

Укупно

34.533,00

Коментар

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

 8.

-20.874,51Готовина 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

34.533,00

 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

24.965.542,49

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.

34.533,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

34.533,00

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 34.533,00 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 август 2018.
године у износу од 10.000,00 динара,
            - 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 септембар 2018.
године у износу од 10.000,00 динара,
            - уплату префактурисаних трошкова пореза на имовину за кп бр. 3723/1 КО Пирот-град за трећи квартал 2018. године од стране
закупца Негица Живковић ПР, Радња за обраду камена, извођење и пројектовање "Мијић Божидар" Пирот у износу од 14.533,00
динара.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

30.000,00

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

0,0030.000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

34.533,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,0079.066,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

14.533,00

0,00

14.533,00

0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

        4. Наплата потраживања у износу од 34.533,00 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због
продаје“.
      10. Закуп (у извештајном периоду) - Прилив у износу од 30.000,00 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 октобар 2018.
године у износу од 10.000,00 динара,
            - 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 новембар 2018.
године у износу од 10.000,00 динара,
            - 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 децембар 2018.
године у износу од 10.000,00 динара.
      11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Прилив у износу од 14.533,00 динара се односи на:
            - уплату префактурисаних трошкова пореза на имовину за кп бр. 3723/1 КО Пирот-град за четврти квартал 2018. године од стране
закупца Негица Живковић ПР, Радња за обраду камена, извођење и пројектовање "Мијић Божидар" Пирот у износу од 14.533,00
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
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октобар 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
новембар 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
децембар 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 четврти
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

13.500,00 590,002. Судски трошкови 590,00 13.500,00590,00

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

484.500,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 474.500,0010.000,00

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 10.590,001.263.500,00 590,00 590,00 1.253.500,00

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

7.830,00 9.778,004. Гориво и мазиво 9.778,00 13.608,004.000,00

5.789,00 3.611,005. Пошта и телефон 3.415,00 6.125,003.275,00

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 1.165,008. Платни промет 1.555,00 0,001.165,00

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 57.974,0012. Вештачења и процене 57.974,00 57.974,000,00

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

216.304,33 79.336,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 79.336,00 281.107,3314.533,00

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
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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

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 22.973,00293.523,00 152.058,00 151.864,00 422.414,00

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 758/2011 од 26.12.2018. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
октобар 2018. године у укупном износу од 53.227,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 758/2011 од 11.01.2019. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
новембар 2018. године у укупном износу од 85.212,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 758/2011 од 11.01.2019. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
децембар 2018. године у укупном износу од 14.159,00 динара.
        Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2018. године износи 152.598,00 динара (53.227,00 + 85.212,00 + 14.159,00 =
152.598,00).

НАПОМЕНА: Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 758/2011 од 09.10.2018. године, преузетог дана 16.10.2018. године, одобрава се
исплата трошкова стечајног поступка насталих у периоду јул-септембар 2018. године у укупном износу од 86.575,00 динара и то за
месец јул у износу од 1.211,00 динара, за месец август у износу од 82.670,00 динара и за месец септембар у износу од 2.694,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        2. Судски трошкови у износу од 590,00 динара се односе на:
            - таксу Вишем суду у Пироту у износу од 590,00 динара за издавање преписа - фотокопије Решења Вишег суда у Пироту Рех. бр.
6/14 од 04.07.2014. године, правоснажно од 25.11.2014. године, које је донето у предмету рехабилитације пок. Душана Најдановића из
с. Гњилан, Општина Пирот, по предлогу његовог сина Пејчић Милована из Београда, ул. Метохијска бр. 6, а у вези поступка пред
Агенцијом за реституцију бр. 46-008662/2013, чији је предмет имовина стечајног дужника.

Обавезе стечајне масе

        4. Трошкови горива и мазива у износу од 9.778,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су
настали у месецу октобру 2018. године у износу од 3.000,00 динара, трошкови горива и мазива у месецу новембру 2018. године у износу
од 4.278,00 динара (гориво у износу од 2.778,00 динара и мазиво у износу од 1.500,00 динара) и трошкови горива у месецу децембру
2018. године у износу од 2.500,00 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 3.611,00 динара се односе на:
            - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец септембар 2018. године у износу од 500,00 динара,
            - трошкова фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец септембар 2018. године у износу од 500,00
динара,
            - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец октобар 2018. године у износу од 500,00 динара,
            - трошкова фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец октобар 2018. године у износу од 500,00
динара,
            - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец новембар 2018. године у износу од 500,00 динара,
            - трошкова фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец новембар 2018. године у износу од 500,00
динара,
            - трошкова слања поште у извештајном периоду у износу од 611,00 динара (6 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.
      12. Вештачења и процене у износу од 57.974,00 динара се односе на:
            - накнаду за израду геодетског елабората – снимање објекта к.п.бр. 849, К.О: Пирот град у износу од 20.000,00 динара са
трошковима издавања података од Службе за катастар непокретности Пирот у износу од 400,00 динара, укупно 24.480,00 динара са
ПДВ-ом, према Предрачуну бр. 1-1010/18 од 10.10.2018. године, Агенције за геодетске радове «Геомер Биро» из Пирота, ради
усаглашавања података у катастру са стварним стањем на терену,
            - накнаду «FIDEA» Ниш, Љиљана Илић Андрејевић, ПР за израду процене пословног простора стечајног дужника ДП
«АГРОПРОДУКТ» Пирот у стечају у ул. Српских владара бр. 106, Пирот у укупном бруто износу од 24.000,00 динара,
            - накнада по уговору о делу судском вештаку за област грађевинарство Драгану Ћирићу за израду извештаја за потребе промене
података у катастру непокретности који се односе на објекте ДП «АГРОПРОДУКТ» Пирот у стечају у улици Цара Душана бр. 9(11), на
к.п.бр. 849 КО Пирот, ради усаглашавања података у катастру са стварним стањем на терену, а према урађеном Елаборату геодетских
радова Агенције за геодетске радове «Геомер биро» из Пирота од 04.10.2018. године у укупном бруто износу од 9.494,00 динара (нето
износ од 6.000,00 динара).
      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 01.10.2018. године до 31.12.2018. године (четврти квартал 2018. године) у
износу од 79.336,00 динара према поднетој пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину.

Коментар
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Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        2. Судски трошкови - Одлив у износу од 590,00 динара се односе на:
            - плаћену таксу Вишем суду у Пироту у износу од 590,00 динара за издавање преписа - фотокопије Решења Вишег суда у Пироту
Рех. бр. 6/14 од 04.07.2014. године, правоснажно од 25.11.2014. године, које је донето у предмету рехабилитације пок. Душана
Најдановића из с. Гњилан, Општина Пирот, по предлогу његовог сина Пејчић Милована из Београда, ул. Метохијска бр. 6, а у вези
поступка пред Агенцијом за реституцију бр. 46-008662/2013, чији је предмет имовина стечајног дужника.
         5. Накнада трошкова стечајног управника - Одлив у износу од 10.000,00 динара се односи на исплаћену накнаду трошкова
поверенику стечајног управника за период новембар - децембар 2014. године и то:
            - за месец новембар 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 21.11.2014. године,
            - за месец децембар 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 25.12.2014. године.

Обавезе стечајне масе

        4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 4.000,00 динара се односи на:
            - исплаћене трошкове горива повереника стечајног управника из месеца фебруара 2018. године у износу од 3.000,00 динара,
            - исплаћене трошкове мазива повереника стечајног управника из месеца марта 2018. године у износу од 1.000,00 динара.
        5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 3.275,00 динара се односи на:
            - исплаћених трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јануар 2018. године у износу од 200,00
динара,
            - исплаћених трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец фебруар 2018. године у износу од 200,00
динара,
            - исплаћених трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец март 2018. године у износу од 200,00
динара,
            - исплаћених трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец април 2018. године у износу од 200,00
динара,
            - исплаћених трошкова фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец април 2018. године у износу од
300,00 динара,
            - исплаћених трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец мај 2018. године у износу од 200,00 динара,
            - исплаћених трошкова фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец мај 2018. године у износу од
300,00 динара,
            - исплаћених трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јун 2018. године у износу од 200,00 динара,
            - исплаћених трошкова фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец јун 2018. године у износу од
300,00 динара,
            - исплаћених трошкова на име слања поште из месеца августа 2017. године у износу од 104,00 динара,
            - исплаћених трошкова на име слања поште из периода март-јун 2018. године у износу од 1.071,00 динара.
        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 14.533,00 динара се односи на:
            - плаћени део пореза на имовину стечајног дужника за период од 01.07.2018. године до 30.09.2018. године (трећи квартал 2018.
године) у износу од 14.533,00 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
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У извештајном периоду није било промена по наведеном основу.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2018.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

9.125,49 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2018.

 5.

26.288,00

 4.

54.628,49

 2. 71.791,00

 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 31.12.2018. године, износи
54.628,49 динара, према изводу бр. 27 од 19.12.2018. године.

7.275,00

Крајње стање у благајни

0,0001.10.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 7.275,00

 4. 0,0031.12.2018.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б
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1. Стање у благајни на почетку извештајног периода у износу од 0,00 динара.

2. Прилив у износу од 7.275,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са рачуна стечајног дужника у
благајну.

3. Одлив у износу од 7.275,00 динара представља исплату стварно насталих трошкова и то трошкова повереника стечајног управника:
     - трошкова горива из месеца фебруара 2018. године у износу од 3.000,00 динара,
     - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за период јануар-март 2018. године у износу од 600,00 динара (3
месеца по 200,00 динара),
     - трошкова мазива из месеца марта 2018. године у износу од 1.000,00 динара,
     - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за период април-јун 2018. године у износу од 600,00 динара (3
месеца по 200,00 динара),
     - трошкова фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за период април-јун 2018. године у износу од 900,00
динара (3 месеца по 300,00 динара),
     - трошкова слања поште из месеца августа 2017. године у износу од 104,00 динара,
     - трошкова слања поште из периода март-јун 2018. године у износу од 1.071,00 динара,

4. Крајње стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

«FIDEA» Ниш, Љиљана Илић Андрејевић, ПР1. 0,00

Агенције за геодетске радове «Геомер Биро» из Пирота2. 0,00

Драган Ћирић3. 0,00

0,00Укупно

        У току извештајног периода од стране стечајног управника је ангажован лиценцирани проценитељ непокретности Љиљана Илић
Андрејевић из Ниша, ул. Мокрањчева бр. 73/4, рег.бр. лиценце: 094, ради процене тржишне вредности пословног простора у својини
стечајног дужника у Пироту, ул. Српских владара бр. 106, нето површине 199,46 м2, уписаног у Лист непокретности бр. 8054 КО Пирот
град, на к.п. бр. 2218, за потребе продаје у стечајном поступку, за бруто накнаду у износу од 24.000,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 758/2011 од 09.10.2018. године даје се сагласност поверенику стечајног управника за
ангажовање лиценцираног проценитеља непокретности Љиљане Илић Андрејевић из Ниша, ул. Мокрањчева бр. 73/4, рег.бр. лиценце:
094, ради процене тржишне вредности пословног простора у својини стечајног дужника у Пироту, ул. Српских владара бр. 106, нето
површине 199,46 м2, уписаног у Лист непокретности бр. 8054 КО Пирот град, на к.п. бр. 2218, за потребе продаје у стечајном поступку,
за бруто накнаду у износу од 24.000,00 динара.
        По наведеном основу у извештајном периоду није било исплата.

        У току извештајног периода од стране стечајног управника је ангажована Агенције за геодетске радове «Геомер Биро» из Пирота,
ради усаглашавања података у катастру са стварним стањем на терену односно за израду геодетског елабората – снимање објекта на
к.п.бр. 849, К.О: Пирот град у износу од 20.000,00 динара са трошковима издавања података од Службе за катастар непокретности
Пирот у износу од 400,00 динара, укупно 24.480,00 динара са ПДВ-ом.
        По наведеном основу у извештајном периоду није било исплата.

        У току извештајног периода од стране стечајног управника је ангажован проценитељ Драган Ћирић из Пирота, овлашћени судски
вештак грађевинске струке, ради израде извештаја за потребе промене података у катастру непокретности који се односе на објекте ДП
«АГРОПРОДУКТ» Пирот у стечају у улици Цара Душана бр. 9(11), на к.п.бр. 849 КО Пирот, у циљу усаглашавања података у Катастру са
стварним стањем на терену, уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 9.494,00 динара (нето износ од 6.000,00 динара).
        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 758/2011 од 26.12.2018. године даје се сагласност поверенику стечајног управника за
ангажовање Драгана Ћирића, овлашћеног судског вештака грађевинске струке ради израде извештаја за потребе промене података у
катастру непокретности који се односе на објекте ДП «АГРОПРОДУКТ» Пирот у стечају у улици Цара Душана бр. 9(11), на к.п.бр. 849 КО
Пирот, у циљу усаглашавања података у Катастру са стварним стањем на терену, уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 9.494,00
динара.
        По наведеном основу у извештајном периоду није било исплата.

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

24.976.512,49

Лиценце и патенти

0,00

24.628,49

 8.

31.12.2018.

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 24.628,49 динара сачињавају :
            - на текућем рачуну број 205-205760-28 налази се износ од 54.628,49 динара (Извод бр. 27 од 19.12.2018. 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.
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        Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода без депозита износи 24.976.512,49 динара.

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

03.10.2018.  Достављање плана трошкова Привредном суду у Нишу
Дана 03.10.2018. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу План трошкова за месец октобар 2018.
године.

03.10.2018.  Захтев Привредном суду у Нишу
Привредном суду у Нишу достављен је Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова у периоду јул-септембар 2018. године.

05.10.2018.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 05.10.2018. године у Привредном суду у Нишу повереник стечајног управника је преузео решење истог суда 6. Ст. 758/2011 од
01.10.2018. године, којим се даје сагласност стечајном управнику стечајног дужника за закључење уговора о осигурању непокретне
имовине стечајног дужника са осигуравајућим друштвом "ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд у трајању од годину дана, са премијом
осигурања у укупном износу од 8.740,00 динара.

09.10.2018.  Обавештење Агенције за реституцију
Дана 09.10.2018. године примљено је обавештење Агенције за реституцију од 08.10.2018. године, по захтеву стечајног дужника бр. 79 од
01.09.2018. године,  којим обавештавају да је код истих у току поступак који је покренут по захтеву број 46-008662/2013 и да је исти у
прекиду и када се стекну услови за наставак поступка, одржаће се усмена јавна расправа на којој  ће се утврдити чињенице које су битне
за одлучивање у овој управној ствари.

16.10.2018.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 16.10.2018. године у Привредном суду у Нишу повереник стечајног управника је преузео решење истог суда 6. Ст. 758/2011 од
09.10.2018. године, којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка насталих у јулу, августу и септембру 2018. године и то за
месец јул у износу од 1.211,00 динара, за месец август у износу од 82.670,00 динара и за месец септембар у износу од 2.694,00 динара.

05.11.2018.  Достављање плана трошкова Привредном суду у Нишу
Дана 05.11.2018. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу План трошкова за месец новембар 2018.
године.

23.11.2018.  Захтев Привредном суду у Нишу
Привредном суду у Нишу достављен је поновљени 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.

23.11.2018.  Закључак Привредног суда у Нишу
Дана 23.11.2018. године у Привредном суду у Нишу повереник стечајног управника је преузео закључак истог суда 6. Ст. 758/2011 од
20.11.2018. године, којим се налаже поверенику стечајног управника да у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема овог закључка
отпочне поступак продаје и уновчења дела имовине стечајног дужника, означеног као машинска радионица, изграђена на к.п. бр. 2444
КО Пирот - ван варош, као и да у истом року суду, одбору поверилаца, разлучним и заложним повериоцима, као и свим лицима која су
исказала интерес за наведену имовину достави Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима
продаје.
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03.12.2018.  Захтев Привредном суду у Нишу
Привредном суду у Нишу достављен је Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова у месецу октобру 2018. године.

03.12.2018.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 03.12.2018. године у Привредном суду у Нишу повереник стечајног управника је преузео решење истог суда 6. Ст. 758/2011 од
09.10.2018. године, којим се даје сагласност поверенику стечајног управника за ангажовање лиценцираног проценитеља непокретности
Љиљане Илић Андрејевић из Ниша, ул. Мокрањчева бр. 73/4, рег.бр. лиценце: 094, ради процене тржишне вредности пословног
простора у својини стечајног дужника у Пироту, ул. Српских владара бр. 106, нето површине 199,46 м2, уписаног у Лист непокретности
бр. 8054 КО Пирот град, на к.п. бр. 2218, за потребе продаје у стечајном поступку, за бруто накнаду у износу од 24.000,00 динара.

05.12.2018.  Захтев Привредном суду у Нишу
Привредном суду у Нишу достављен је Захтев за давање сагласности на ангажовање лица закључењем уговора о делу на пословима
административног сарадника повереника стечајног управника у периоду од 01.12.2018. године до 31.05.2019. године.

14.12.2018.  Достављање плана трошкова Привредном суду у Нишу
Дана 14.12.2018. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу План трошкова за месец децембар 2018.
године.

14.12.2018.  Захтев Привредном суду у Нишу
Привредном суду у Нишу достављен је Захтев за давање сагласности на ангажовање судског вештака за област грађевинарства Драгана
Ћирића из Пирота на пословима израде извештаја за потребе промене података у катастру непокретности који се односе на објекте ДП
«АГРОПРОДУКТ» Пирот у стечају у улици Цара Душана бр. 9(11), на к.п.бр. 849 КО Пирот, у циљу усаглашавања података у Катастру са
стварним стањем на терену, уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 9.494,00 динара (нето износ од 6.000,00 динара).

19.12.2018.  Решење Вишег суда у Пироту
У Вишем суду у Пироту је, у складу са поднетим захтевом, преузета копија Решења истог суда Рех.бр. 6/14 од 04.07.2014. године којим
се делимично усваја захтев за рехабилитацију пок. Душана Најдановића, бив. из с. Гњилан, општина Пирот, рођеног 10.03.1907. године
од оца Милана и мајке Сене Ђорђевић, умрлог 04.05.1961. године, поднет од стране његовог сина Пејчић Милована из Београда, а у
вези поступка пред Агенцијом за реституцију бр. 46-008662/2013, чији је предмет имовина стечајног дужника.

26.12.2018.  Захтев РГЗ Служби за катастар непокретности Пирот
Дана 26.12.2018. године РГЗ Служби за катастар непокретности Пирот је поднет захтев за издавање Извода из листа непокретности бр.
8054 КО Пирот град.
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Прилози

20.01.2019.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:01.10.2018. 31.12.2018.

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

100118-9/758 01.10.2018.

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

110118-10/758 01.11.2018.

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

120118-11/758 01.12.2018.

Укупно: 30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)

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

120118-11/758-
порез

01.12.2018.

Укупно: 14.533,00

Укупни приходи: 44.533,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2018.за период од: 31.12.2018.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Виши суд у Пироту
590,00

Решење Рех
6/2014 - препис

17.12.2018.

Укупно: 590,00

590,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 3.000,001247017424 06.10.2018.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 2.778,001247018757 16.11.2018.

«Брос Ауто» доо Ниш 1.500,00SR004380 23.11.2018.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 2.500,001247020020 24.12.2018.

Укупно: 9.778,00

Пошта и телефон

«Телеком Србија» а.д., Београд
1.000,00

27-204-066-
2953244, 64-204-
010-2953252

01.10.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,00RE366589413RS 08.10.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд
1.000,00

94-205-066-
3231401, 37-205-
010-3231408

01.11.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE366583849RS 02.11.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE376815445RS 03.11.2018.
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Пошта и телефон

«Телеком Србија» а.д., Београд
1.000,00

31-206-066-
1258587, 74-206-
010-1258593

01.12.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,00RE380359265RS 03.12.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 115,00RE380361370RS 13.12.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE397790466RS 31.12.2018.

Укупно: 3.611,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

09.10.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.10.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

200,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.10.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.11.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.12.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

19.12.2018.

Укупно: 1.165,00

Вештачења и процене

"ГЕОМЕР-БИРО" Милета Андоновић ПР Пирот 24.480,001-1010/18 10.10.2018.

«FIDEA» Ниш, Љиљана Илић Андрејевић, ПР 24.000,0075/12/2018 31.10.2018.

Ћирић Драган
9.494,00

Уговор о делу -
вештак Драган
Ћирић

28.12.2018.

Укупно: 57.974,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Град Пирот, Одељење за привреду и финансије
79.336,00

Порез на
имовину за IV
квартал 2018.

15.11.2018.

Укупно: 79.336,00

151.864,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 152.454,00
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205760-19

01.10.2018. 9.125,49Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2018.за период од: 31.12.2018.

Наплата потраживања

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

08.10.2018.

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

08.10.2018.

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

08.10.2018.

Укупно: 34.533,00

Закуп (у извештајном периоду)

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

09.10.2018.

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

30.11.2018.

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

10.12.2018.

Укупно: 30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)

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

10.12.2018.

Укупно: 14.533,00

79.066,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2018.за период од: 31.12.2018.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Виши суд у Пироту 590,0019.12.2018.

Укупно: 590,00

Накнада трошкова стечајног управника

Пауновић Горан 5.000,0009.10.2018.

Пауновић Горан 5.000,0009.10.2018.

Укупно: 10.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

«НИС» ад Нови Сад 3.000,0018.10.2018.

«Брос Ауто» доо Ниш 1.000,0018.10.2018.

Укупно: 4.000,00

Пошта и телефон

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0018.10.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд 200,0018.10.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд 200,0018.10.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд 200,0018.10.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0018.10.2018.
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Пошта и телефон

ЈП «Пошта Србије» Београд 69,0018.10.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0018.10.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0018.10.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд 200,0018.10.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд 300,0018.10.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,0018.10.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0018.10.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0018.10.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 102,0018.10.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд 200,0018.10.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд 300,0018.10.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,0018.10.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0018.10.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд 200,0018.10.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд 300,0018.10.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,0018.10.2018.

Укупно: 3.275,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0009.10.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0010.10.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 200,0018.10.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.11.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.12.2018.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0019.12.2018.

Укупно: 1.165,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Град Пирот, Одељење за привреду и финансије 14.533,0010.10.2018.

Укупно: 14.533,00

33.563,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2018. 54.628,49
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