
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

бр..1.Ст.758/2011

27.09.2019.

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:01.04.2019. 30.06.2019.

 9.

Остала имовина

29.446.167,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

29.598.977,49Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

108.594,49

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

44.216,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

15.163.437,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.04.2019.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.04.2019. године:

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 108.594,49 динара сачињавају:
            - на текућем рачуну број 205-205760-28 налази се износ од 15,272,031.49 динара (Извод бр. 10 од 25.03.2019. 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 за износ уплата депозита од стране заинтересованих купаца за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за
29.03.2019. године у укупном износу од 15.133.437,00 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 15.163.437,00 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
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01.03.2018. године у износу од 30.000,00 динара и уплата депозита од стране заинтересованих купаца за потребе учешћа на јавном
надметању заказаном за 29.03.2019. године у укупном износу од 15.133.437,00 динара.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

29.598.977,49

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

29.446.167,00

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

108.594,49

Укупно

44.216,00

Коментар

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

 8.

108.594,49Готовина 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

44.216,00

 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

29.598.977,49

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

29.446.167,00

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.
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5.044.216,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

44.216,00

4.458.383,00

Лиценце и патенти

19.987.784,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

19.987.784,00

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

5.000.000,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

4.458.383,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        2. Потраживања - Наплата потраживања у износу од 44.216,00 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 јануар 2019.
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 фебруар 2019.
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 март 2019.
године у износу од 10.000,00 динара,
            - уплату префактурисаних трошкова пореза на имовину за кп бр. 3723/1 КО Пирот-град за први квартал 2019. године од стране
закупца Негица Живковић ПР, Радња за обраду камена, извођење и пројектовање "Мијић Божидар" Пирот у износу од 14.216,00
динара.
        6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Остварени прилив у износу од 5.000.000,00 динара се односи на прилив
на име извршене уплате купопродајне цене на име купопродаје имовине стечајног дужника на одржаном јавном надметању дана
29.03.2019. године - Пословни простор - девет и више просторија за које није утврђена делатност на другом спрату пословне зграде бр.
1, број улаза 2, број посебног дела 1 у Пироту, ул. Српских владара бр. 106А, Пирот, уписан у ЛН 8054 КО Пирот-град на катастарској
парцели бр. 2218, корисне површине 199 м2, врста права - својина, облик својине - друштвена, носилац права стечајни дужник, са
обимом удела 1/1 са опремом и инвентаром.

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

        6. Смањење - На одржаном јавном надметању дана 29.03.2019. године извршена је продаја имовине стечајног дужника - Пословног
простора - девет и више просторија за које није утврђена делатност на другом спрату пословне зграде бр. 1, број улаза 2, број посебног
дела 1 у Пироту, ул. Српских владара бр. 106А, Пирот, уписан у ЛН 8054 КО Пирот-град на катастарској парцели бр. 2218, корисне
површине 199 м2, врста права - својина, облик својине - друштвена, носилац права стечајни дужник, са обимом удела 1/1, са опремом и
инвентаром. Наведена имовина је за потребе продаје била процењена на износ од 9.458.383,00 динара и иста је продата за износ од
5.000.000,00 динара на одржаном јавном надметању дана 29.03.2019. године. Износ смањења од 4.458.383,00 динара представља
разлику између постигнуте купопродајне цене и процењене вредности имовине за потребе продаје (9.458.383,00 - 5.000.000,00 =
4.458.383,00).
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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

1.891.676,60

Списак готовинских прилива и одлива

5.000.000,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

5.047.846,00

Списак готовинских прилива

3.108.323,40

0,00

20.000,0030.000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

44.216,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

17.846,00

0,00

37.846,00

2а

1.891.676,603.162.539,40

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

17.846,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

        4. Наплата потраживања у износу од 44.216,00 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због
продаје“.
        8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - На одржаном јавном надметању дана 29.03.2019. године извршена је
продаја имовине стечајног дужника која је била предмет продаје - Пословног простора - девет и више просторија за које није утврђена
делатност на другом спрату пословне зграде бр. 1, број улаза 2, број посебног дела 1 у Пироту, ул. Српских владара бр. 106А, Пирот,
уписан у ЛН 8054 КО Пирот-град на катастарској парцели бр. 2218, корисне површине 199 м2, врста права - својина, облик својине -
друштвена, носилац права стечајни дужник, са обимом удела 1/1 са опремом и инвентаром за износ од 5.000.000,00 динара. У
претходном извештајном периоду је извршена уплата депозита за учешће не јавном надметању од стране купца Пејић Милорада из
Пирота у износу од 1.891.676,60 динара који је искоришћен као део купопродајне цене док је у извештајном периоду извршена исплата
преосталог износа купопродајне цене након потписивања купопродајног уговора у износу од 3.108.323,40 динара који представља и
износ оствареног прилива у извештајном периоду.
      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 април 2019.
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
април 2019. 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
мај 2019. 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
јун 2019. 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 17.846,00 динара се односи на:
            - испостављену фактуру закупцу Негица Живковић ПР, Радња за обраду камена, извођење и пројектовање "Мијић Божидар"
Пирот у износу од 17.846,00  динара на име префактурисаних трошкова пореза на имовину за кп бр. 3723/1 КО Пирот-град за други
квартал 2019. године.
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Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

295.500,00 4.500,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 0,00300.000,00

13.500,00 0,002. Судски трошкови 0,00 13.500,000,00

470.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 0,00470.000,00

0,00 0,00
4.

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

474.500,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 474.500,000,00

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 770.000,001.253.500,00 0,00 4.500,00 488.000,00
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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

11.000,00 6.978,004. Гориво и мазиво 6.978,00 6.978,0011.000,00

4.393,00 1.360,005. Пошта и телефон 1.360,00 1.556,004.197,00

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 19.144,098. Платни промет 19.144,09 0,0019.144,09

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

24.480,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 24.480,000,00

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

378.670,33 93.799,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 93.799,00 458.253,3314.216,00

1.200,00 0,0019. Административне таксе 0,00 0,001.200,00

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

79.466,21 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 0,0079.466,21

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

4.000.000,00

13.241.760,40

Укупно 17.370.983,70545.959,54 121.281,09 121.281,09 538.017,33

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 758/2011 од 29.07.2019. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
април 2019. године у укупном износу од 16.520,09 динара (гориво и мазиво - 3.000,00 динара, пошта и телефон - 856,00 динара и платни
промет - 12.664,09 динара).
        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 758/2011 од 29.07.2019. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
мај 2019. године у укупном износу од 102.171,00 динара (гориво и мазиво - 1.978,00 динара, пошта и телефон - 304,00 динара, платни
промет - 6.090,00 динара и порези на имовину, добит, капиталну добит - 93.799,00 динара).
        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 758/2011 од 29.07.2019. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец

Коментар

5ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ АГРОПРОДУКТ ПИРОТ  - Извештај за  април - јун 2019.



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

јун 2019. године у укупном износу од 2.590,00 динара(гориво и мазиво - 2.000,00 динара, пошта и телефон - 200,00 динара и платни
промет - 390,00 динара).
        Укупно одобрење трошкова за други квартал 2019. године износи 121.281,09 динара (16.520,09 + 102.171,00 + 2.590,00 =
121.281,09).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        1. Повраћај предујма за покретање стечаја - Износ од 4.500,00 динара представља разлику између уплаћеног предујма за
покретање стечајног поступка у износу од 300.000,00 динара од стране уплатиоца предујма Агенције за приватизацију РС која је
извршила уплату предујма и средстава која су пребачена на рачун стечајног дужника са депозита Привредног суда у Нишу у износу од
295.500,00 динара. Након повраћаја предујма за покретање стечаја на подрачун број: 840-745128843-36 - Остали приходи буџета
Републике Србије, уз приложен доказ о уплати Министарству привреде, Одељењу за финансијске послове, по основу правног
следбеништва потраживања на име предујмова уплаћених из сопствених прихода Агенције за приватизацију РС, која је у конкретном
случају уплатила предујам у износу од 300.000,00 динара, разлика у износу од 4.500,00 динара се аутоматски генерише као настала
обавеза.

Обавезе стечајне масе

        4. Трошкови горива и мазива у износу од 6.978,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су
настали у месецу априлу 2019. године у износу од 3.000,00 динара, трошкови горива у месецу мају 2019. године у износу од 1.978,00
динара и трошкови горива у месецу јуну 2019. 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 1.360,00 динара се односе на:
            - трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец март 2019. године у
износу од 200,00 динара,
            - трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец април 2019. године у
износу од 200,00 динара,
            - трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец мај 2019. године у
износу од 200,00 динара,
            - трошкова слања поште у извештајном периоду у износу од 760,00 динара (8 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 93.799,00 динара се односе на:
            - порез на имовину стечајног дужника за период од 01.04.2019. године до 30.06.2019. године (други квартал 2019. године) у
износу од 93.799,00 динара према поднетој пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

        1. Повраћај предујма за покретање стечаја - Одлив у износу од 300.000,00 динара представља износ повраћаја предујма за
покретање стечаја на подрачун број: 840-745128843-36 - Остали приходи буџета Републике Србије, уз приложен доказ о уплати
Министарству привреде, Одељењу за финансијске послове, по основу правног следбеништва потраживања на име предујмова
уплаћених из сопствених прихода Агенције за приватизацију РС, која је у конкретном случају уплатила предујам у износу од 300.000,00
динара.
        3. Прелиминарна награда ст. управника - Одлив у износу од 470.000,00 динара се односи на исплату прелиминарне награде
стечајном управнику која је одобрена решењима Привредног суда у Нишу за период од 01.02.2012. године до 31.12.2013. године у
месечном бруто износу од 20.000,00 динара (23 месеца по 20.000,00 динара = 460.000,00 динара) и за месец јануар 2014. године у бруто
износу од 10.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

        4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 11.000,00 динара се односи на:
            - исплаћене трошкове горива повереника стечајног управника из месеца септембра 2018. године у износу од 2.000,00 динара,
            - исплаћене трошкове горива повереника стечајног управника из месеца јануара 2019. године у износу од 3.000,00 динара,
            - исплаћене трошкове горива повереника стечајног управника из месеца фебруара 2019. године у износу од 3.000,00 динара,
            - исплаћене трошкове горива повереника стечајног управника из месеца марта 2019. године у износу од 3.000,00 динара.
        5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 4.197,00 динара се односи на:
            - исплаћених трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец децембар
2018. године у износу од 1.000,00 динара,
            - исплаћених трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец јануар 2019.
године у износу од 1.000,00 динара,
            - исплаћених трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец фебруар
2019. године у износу од 300,00 динара,
            - исплаћених трошкова на име слања поште из периода јануар-март 2019. године у износу од 1.897,00 динара.
        8. Платни промет – Трошкови накнаде за услуге платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду се скидају
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аутоматски.
      18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Одлив у износу од 14.216,00 динара се односи на:
            - плаћени део пореза на имовину стечајног дужника за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године (први квартал 2019.
године) у износу од 14.216,00 динара, у складу са префактурисаним и плаћеним износом пореза на имовину од стране закупца
земљишта.
      19. Административне таксе - Одлив у износу од 1.200,00 динара се односи на:
            - исплаћену накнаду Агенцији за привредне регистре за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину
у износу од 1.200,00 динара.
НАПОМЕНА: Због хитности поступка и недостатка средстава на рачуну стечајног дужника наведену административну таксу је повереник
стечајног управника уплатио готовински и исти трошкови су након одобрења исплате стварно насталих трошкова од стране Привредног
суда у Нишу преко благајне исплаћени поверенику стечајног управника.
      24. Остали трошкови стечајне масе - Одлив у износу од 79.466,21 динара се односи на:
            - исплаћену накнаду за одводњавање за 2016. годину према Решењу број 625, ЈВП "Србијаводе" Београд, у укупном износу од
7.488,74 динара,
            - исплаћену накнаду за одводњавање за период од 01.01.2017. године до 31.03.2018. године према Решењу број 20/2/327, ЈВП
"Србијаводе" Београд од 24.04.2018. године, у укупном износу од 9.360,93 динара,
            - исплаћену накнаду за одводњавање за период од 01.04.2018. године до 31.12.2018. године у износу од 5.616,54 динара према
решењу Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд бр. 20/5/1168 од 31.12.2018. године којим се одређује накнада за
одводњавање за период од 01.04.2018. године до 31.12.2018. године у укупном износу од 5.616,54 динара,
            - исплаћену накнаду Историјском архиву Пирот у износу од 57.000,00 динара на име трошкова преузимања архивске грађе
стечајног дужника.

        - Орочење средстава - Износ од 4.000.000,00 динара се односи на пренос средстава стечајног дужника са рачуна стечајног дужника
на орочење код АИК банка а.д. Београд дана 07.05.2019. године на период орочења од 60 дана, односно до 08.07.2019. године.
        - Повраћај депозита - Износ од 13.241.760,40 динара представља повраћај депозита учесницима (7 учесника) јавног надметања
одржаног дана 29.03.2019. године приликом продаје имовине стечајног дужника.

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.
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2019.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

15.272.031,49 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2019.

 5.

18.124.586,70

 4.

293.587,19

 2. 3.146.142,40

 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 30.06.2019. године, износи
293.587,19 динара, према изводу бр. 21 од 01.06.2019. године.

НАПОМЕНА: На орочењу код АИК банке АД Београд се налази износ од 4.000.000,00 динара орочен на период од 60 дана односно од
07.05.2019. године до 08.07.2019. године.

16.397,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.19.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 16.397,00

 4. 0,0030.06.2019.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

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

2. Прилив у износу од 16.397,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са рачуна стечајног дужника у
благајну.

3. Одлив у износу од 16.397,00 динара представља исплату стварно насталих трошкова и то трошкова повереника стечајног управника:
     - трошкова горива из месеца септембра 2018. године у износу од 2.000,00 динара,
     - трошкова горива из периода јануар-март 2019. године у укупном износу од 9.000,00 динара (за месец јануар у износу од 3.000,00
динара, за месец фебруар у износу од 3.000,00 динара и за месец март у износу од 3.000,00 динара),
     - трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за период децембар 2018. године-
фебруар 2019. године у укупном износу од 2.300,00 динара (за месец децембар у износу од 1.000,00 динара, за месец јануар у износу од
1.000,00 динара и за месец фебруар у износу од 300,00 динара),
     - трошкова слања поште из периода јануар-март 2019. године у износу од 1.897,00 динара.
     - трошкова на име плаћене накнаде АПР-у за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину у износу од
1.200,00 динара.

4. Крајње стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

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
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 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

4.000.000,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

37.846,00

19.987.784,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

24.289.217,19

Лиценце и патенти

0,00

263.587,19

 8.

30.06.2019.

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 263.587,19 динара сачињавају :
            - на текућем рачуну број 205-205760-28 налази се износ од 293.587,19 динара (Извод бр. 21 од 01.06.2019. 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".
        2. Орочена средства - Износ од 4.000.000,00 динара чине средства која су орочена код АИК банка АД Београд на период од 60 дана
односно од 07.05.2019. године до 08.07.2019. године.
        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 24.289.217,19 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

09.04.2019.  Захтев Привредном суду у Нишу
Привредном суду у Нишу достављен је Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова у периоду јануар-март 2019. године.

09.04.2019.  Достављање плана трошкова Привредном суду у Нишу
Дана 09.04.2019. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу План трошкова за месец април 2019.
године.
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12.04.2019.  Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника
Дана 11.04.2019. године је Привредном суду у Нишу и члановима Одбора поверилаца (Словенка Миленковић из Пирота, ЕПС
Дистрибуција доо-Огранак Пирот и  ЗЗ "КЛАС" Пирот) послато поштом Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника на
одржаном јавном надметању од 29.03.2019. године - Пословни простор - девет и више просторија за које није утврђена делатност на
другом спрату пословне зграде бр. 1, број улаза 2, број посебног дела 1 у Пироту, ул. Српских владара бр. 106А, Пирот, уписана у ЛН
8054 КО Пирот-град на катастарској парцели бр. 2218, корисне површине 199 м2, врста права - својина, облик својине - друштвена,
носилац права стечајни дужник, са обимом удела 1/1 са покретном имовином - опрема и инвентар. Увидом у повратнице сва
обавештења су примљена дана 12.04.2019. године.

12.04.2019.  Предлог за доношење решења о извршеној продаји
Дана 12.04.2019. године је Привредном суду у Нишу достављен предлог за доношење решења којим се констатује да је извршена
продаја непокретности стечајног дужника - Пословни простор - девет и више просторија за које није утврђена делатност на другом
спрату пословне зграде бр. 1, број улаза 2, број посебног дела 1 у Пироту, ул. Српских владара бр. 106А, Пирот, уписана у ЛН 8054 КО
Пирот-град на катастарској парцели бр. 2218, корисне површине 199 м2, врста права - својина, облик својине - друштвена, носилац
права стечајни дужник, са обимом удела 1/1 и којим се налаже РГЗ Служби за катастар непокретности Пирот да по правоснажности
решења изврши упис права својине на наведеној непокретности у корист Милорада Пејића из Пирота.

23.04.2019.  Закључак Привредног суда у Нишу
Дана 23.04.2019. године у Привредном суду у Нишу повереник стечајног управника је преузео закључак истог суда 6. Ст. 758/2011 од
15.04.2019. године, којим се налаже стечајном управнику да у року од 5 дана од дана пријема закључка, достави суду доказ о намирењу
разлучних поверилаца чије је потраживање обезбеђено над имовином која је предмет извршене продаје од 29.03.2019. године, а
према стању из извода из листа непокретности бр. 8054 КО Пирот-град од 26.12.2018. године, ради доношења решења којим се
констатује продаја имовине стечајног дужника и налаже РГЗ СКН Пирот упис права својине купца и брисање свих терета на предметној
имовини уписаних пре извршене продаје на основу предлога стечајног управника од 11.04.2019. године.

03.05.2019.  Изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу од 15.04.2019.
Дана 03.05.2019. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу изјашњење по налогу из Закључка
стечајног судије од 15.04.2019. године уз констатацију да на имовини која је била предмет продаје није забележен терет у корист
поверилаца.

06.05.2019.  Захтев за доставу понуде за орочење износа од 4.000.000,00 динара
Дана 06.05.2019. године, у складу са чланом 2. став 3. Правилника о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се
орочавају новчана средства стечајних дужника бр. 01-568/2016-05 од 25.04.2016. године и у складу са Извештајем о рејтингу пословних
банака, електронском поштом је упућен захтев на адресе 10 банака за доставу понуда за орочење износа слободних динарских
средстава стечајног дужника од 4.000.000,00 динара на период од 60 дана.

07.05.2019.  Орочење
Дана 07.05.2019. године код АИК банка ад Београд, као понуђача најповољнијих услова орочења, орочен је износ слободних динарских
средстава стечајног дужника од 4.000.000,00 динара на период од 60 дана односно од 07.05.2019. до 08.07.2019. године.

07.05.2019.  Уговор о орочавању динарских средстава
Дана 07.05.2019. године примљен је потписани примерак Уговора о ороченом депозиту закљученог дана 07.05.2019. године којим се
орочава износ од 4.000.000,00 динара код АИК банка ад Београд на период од 60 дана, односно од 07.05.2019. до 08.07.2019. године, уз
камату од 3,15% на годишњем нивоу.

16.05.2019.  Достављање плана трошкова Привредном суду у Нишу
Дана 16.05.2019. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу План трошкова за месец мај 2019. године.

16.05.2019.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 16.05.2019. године у Привредном суду у Нишу повереник стечајног управника је преузео решење истог суда 6. Ст. 758/2011 од
07.05.2019. године, којим се констатује да је извршена продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника  и то:
1. Непокретна имовина - Пословни простор - девет и више просторија за које није утврђена делатност на другом спрату пословне зграде
бр. 1, број улаза 2, број посебног дела 1 у Пироту, ул. Српских владара бр. 106А, Пирот, уписана у ЛН 8054 КО Пирот-град на катастарској
парцели бр. 2218, корисне површине 199 м2, врста права - својина, облик својине - друштвена, носилац права стечајни дужник, са
обимом удела 1/1
2. Покретна имовина - опрема и инвентар по спецификацији из продајне документације
и којим се налаже РГЗ СКН Пирот да по правноснажности овог решења изврши упис права својине на напред наведеној непокретности у
корист купца Милорада Пејића из Пирота.

16.05.2019.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 16.05.2019. године у Привредном суду у Нишу повереник стечајног управника је преузео решење истог суда 6. Ст. 758/2011 од
07.05.2019. године, којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка насталих у јануару, фебруару и марту 2019. године и то за
месец јануар у износу од 10.540,54 динара, за месец фебруар у износу од 118.605,00 динара и за месец март у износу од 70.434,00
динара.

28.05.2019.  Достава кварталног извештаја Привредном суду у Нишу
Дана 28.05.2019. године Привредном суду у Нишу су достављени извештаји стечајног управника о току стечајног поступка и стању
стечајне масе за извештајни период јануар - март 2019. године.
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Прилози

27.09.2019.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:01.04.2019. 30.06.2019.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

Пејић Милорад
5.000.000,00

20-2745-14626-
643818-35213

03.04.2019.

Укупно: 5.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)

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

040119-12/758 01.04.2019.

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

050119-13/758 01.05.2019.

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

060119-14/758 01.06.2019.

Укупно: 30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)

Негица Живковић ПР Радња за обраду камена, извођење и
пројектовање «Мијић Божидар» Пирот 17.846,00

050119-13/758-
порез

01.05.2019.

Укупно: 17.846,00

Укупни приходи: 5.047.846,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2019.за период од: 30.06.2019.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја

4.500,00

POVRACAJ_PREDU
JMA-491157-
DODATNI-
1913588

11.04.2019.

Укупно: 4.500,00

4.500,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

«НИС» ад Нови Сад 3.000,002913015 26.04.2019.

«НИС» ад Нови Сад 1.978,002465417 18.05.2019.

«НИС» ад Нови Сад 2.000,002976399 14.06.2019.

Укупно: 6.978,00

Пошта и телефон

«Телеком Србија» а.д., Београд
200,00

03-210-010-
3378097

01.04.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,00RE416352902RS 03.04.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 115,00RE415478725RS 08.04.2019.
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Пошта и телефон

ЈП «Пошта Србије» Београд
276,00

RE404824998-
404825018RS

11.04.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE404825021RS 11.04.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 69,00RE415479354RS 12.04.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд
200,00

24-211-010-
3280168

01.05.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE404823745RS 27.05.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд
200,00

44-212-010-
3064740

01.06.2019.

Укупно: 1.360,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

9.170,08

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

2.270,01

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

834,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

11.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.05.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

190,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

06.05.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

4.800,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

07.05.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

710,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

17.05.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.06.2019.

Укупно: 19.144,09

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Град Пирот, Одељење за привреду и финансије
93.799,00

Порез на
имовину за II
квартал 2019

15.05.2019.

Укупно: 93.799,00

121.281,09Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 125.781,09
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205760-19
AIK Banka A.D. Beograd, 105-6-11

01.04.2019. 15.272.031,49Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2019.за период од: 30.06.2019.

Наплата потраживања

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

01.04.2019.

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

16.04.2019.

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

15.05.2019.

Негица Живковић ПР Радња за обраду камена, извођење и пројектовање «Мијић
Божидар» Пирот 14.216,00

15.05.2019.

Укупно: 44.216,00

Имовина

Пејић Милорад 3.108.323,4008.04.2019.

Укупно: 3.108.323,40

Закуп (у извештајном периоду)

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

15.05.2019.

Укупно: 10.000,00

3.162.539,40Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2019.за период од: 30.06.2019.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја 4.500,0011.04.2019.

Подносилац предлога за покретање стечаја 295.500,0011.04.2019.

Укупно: 300.000,00

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.
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Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,0011.04.2019.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 10.000,0011.04.2019.

Укупно: 470.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 2.000,0006.05.2019.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 3.000,0017.05.2019.

«НИС» ад Нови Сад 3.000,0017.05.2019.

«НИС» ад Нови Сад 3.000,0017.05.2019.

Укупно: 11.000,00

Пошта и телефон

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0017.05.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0017.05.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 115,0017.05.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0017.05.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0017.05.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0017.05.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 312,0017.05.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 180,0017.05.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0017.05.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0017.05.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 102,0017.05.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0017.05.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,0017.05.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,0017.05.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,0017.05.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,0017.05.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0017.05.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,0017.05.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд 300,0017.05.2019.

Укупно: 4.197,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 9.170,0801.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 2.270,0110.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 834,0011.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0003.05.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 190,0006.05.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 4.800,0007.05.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 710,0017.05.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.06.2019.

Укупно: 19.144,09

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Град Пирот, Одељење за привреду и финансије 14.216,0017.05.2019.

Укупно: 14.216,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 1.200,0017.05.2019.

Укупно: 1.200,00

Остали трошкови стечајне масе

ЈВП «СРБИЈАВОДЕ» Београд, Водопривредни центар «МОРАВА» Ниш 7.488,7406.05.2019.

ЈВП «СРБИЈАВОДЕ» Београд 9.360,9306.05.2019.

Историјски архив Пирот 57.000,0017.05.2019.
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Остали трошкови стечајне масе

ЈВП «СРБИЈАВОДЕ» Београд 5.616,5417.05.2019.

Укупно: 79.466,21

Орочење средстава

AIK Banka A.D. Beograd 4.000.000,0007.05.2019.

Укупно: 4.000.000,00

Повраћај депозита

"PHARMAVERA" д.о.о. Београд-Земун 1.891.700,0001.04.2019.

Агенција за куповину и продају непокретности "CRUISE INVEST" д.о.о. Нови Пазар 1.891.677,0001.04.2019.

Налчић Душан 1.891.677,0001.04.2019.

"УНИМЕТАЛ" д.о.о. Пирот 1.891.676,6001.04.2019.

Пауновић Негован 1.891.676,6001.04.2019.

Ловић Младен 1.891.676,6001.04.2019.

ДОО "ОГИ МД Ауто центар" Чачак 1.891.676,6010.04.2019.

Укупно: 13.241.760,40

18.140.983,70Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2019. 4.293.587,19
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