
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

бр..1.Ст.758/2011

20.05.2019.

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:01.01.2019. 31.03.2019.

 9.

Остала имовина

24.951.884,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

24.976.512,49Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

24.628,49

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

30.000,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.01.2019.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.01.2019. године:

        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 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.

29.470.795,49

0,00

0,00

0,00

4.494.283,00

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.

4.494.283,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

24.628,49

Укупно

0,00

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

        7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду је у складу са извршеном проценом вредности
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, од стране ангажованог лиценцираног проценитеља непокретности Љиљана Илић Андрејевић из
Ниша, ул. Мокрањчева бр. 73/4, рег.бр. лиценце: 094, за потребе продаје исте, дошло до корекције вредности наведене непокретности
у односу на процењену ликвидациону вредност из Економско-финансијског извештаја сачињеног за потребе поверилачког рочишта па
је дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника за износ од  4.494.283,00 динара. Према новој процени вредност
наведене непокретности је процењена на износ од 79.000,00 € односно у динарској противредности у износу од 9.434.283,00 динара,
док је у Економско-финансијском извештају наведена непокретност процењена на износ од 4.940.000,00 динара (око 45.500,00 €), па из
тог разлога имамо повећање вредности имовине стечајног дужника у износу од 4.494.283,00 динара (9.434.283,00 - 4.940.000,00 =
4.494.283,00).

 8.

24.628,49Готовина 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

0,00

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

29.470.795,49

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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0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

29.446.167,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

29.446.167,00

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

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

0,00

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Лиценце и патенти

 4.

 1.

0,00

 3.

Потраживања (настала у извештајном периоду)

0,00

Предујам за покретање стечаја

Залихе 0,00

 8.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

0,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

204.216,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

30.000,0030.000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

15.133.437,00

0,00

 2.

14.216,00

0,00

44.216,00

2а

0,0015.293.437,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

174.216,00

0,00

160.000,00

0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

        2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Прилив у износу од 15.133.437,00 динара се односи на уплаћене депозите од
стране заинтересованих купаца за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 29.03.2019. године за потребе продаје дела
имовине 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 са опремом и инвентаром. Укупно је уплаћено 8 депозита.
      11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Прилив у износу од 160.000,00 динара се односи на уплаћене откупе продајне
документације од стране заинтересованих купаца за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 29.03.2019. године и то:
            - физичког лица Пејић Милорада из Пирота у износу од 20.000,00 динара,
            - привредног друштва "PHARMAVERA" д.о.о. Београд-Земун у износу од 20.000,00 динара,
            - физичког лица Налчић Душана из Руме у износу од 20.000,00 динара,
            - привредног друштва Агенција за куповину и продају непокретности "CRUISE INVEST" д.о.о. Нови Пазар у износу од 20.000,00
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динара,
            - привредног друштва ДОО "ОГИ МД Ауто центар" Чачак у износу од 20.000,00 динара,
            - физичког лица Пауновић Негована из Пирота у износу од 20.000,00 динара,
            - привредног друштва "УНИМЕТАЛ" д.о.о. Пирот у износу од 20.000,00 динара,
            - физичког лица Ловић Младена из Горње Драгуше у износу од 20.000,00 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
јануар 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
фебруар 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
март 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 174.216,00 динара се односи на:
            - испостављену фактуру закупцу Негица Живковић ПР, Радња за обраду камена, извођење и пројектовање "Мијић Божидар"
Пирот у износу од 14.216,00  динара на име префактурисаних трошкова пореза на имовину за кп бр. 3723/1 КО Пирот-град за први
квартал 2019. године,
            - испостављену фактуру за откуп продајне документације у износу од 20.000,00 динара фактурисана купцу Пејић Милораду из
Пирота као физичком лицу,
            - испостављену фактуру за откуп продајне документације у износу од 20.000,00 динара фактурисана купцу привредном друштву
ДОО "ОГИ МД Ауто центар" Чачак,
            - испостављену фактуру за откуп продајне документације у износу од 20.000,00 динара фактурисана купцу привредном друштву
"PHARMAVERA" д.о.о. Београд-Земун,
            - испостављену фактуру за откуп продајне документације у износу од 20.000,00 динара фактурисана купцу привредном друштву
Агенција за куповину и продају непокретности "CRUISE INVEST" д.о.о. Нови Пазар,
            - испостављену фактуру за откуп продајне документације у износу од 20.000,00 динара фактурисана купцу Налчић Душану из Руме
као физичком лицу,
            - испостављену фактуру за откуп продајне документације у износу од 20.000,00 динара фактурисана купцу Пауновић Неговану из
Пирота као физичком лицу,
            - испостављену фактуру за откуп продајне документације у износу од 20.000,00 динара фактурисана купцу Ловић Младену из
Горње Драгуше као физичком лицу,
            - испостављену фактуру за откуп продајне документације у износу од 20.000,00 динара фактурисана купцу привредном друштву
"УНИМЕТАЛ" д.о.о. Пирот.

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

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 0,001.253.500,00 0,00 0,00 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
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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

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

13.608,00 9.000,004. Гориво и мазиво 9.000,00 11.000,0011.608,00

6.125,00 4.197,005. Пошта и телефон 4.197,00 4.393,005.929,00

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 1.730,008. Платни промет 1.730,00 0,001.730,00

0,00 8.740,009. Премија осигурања 8.740,00 0,008.740,00

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

57.974,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 24.480,0033.494,00

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

281.107,33 112.096,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 112.096,00 378.670,3314.533,00

0,00 1.200,0019. Административне таксе 1.200,00 1.200,000,00

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 62.616,5424. Остали трошкови стечајне масе 62.616,54 79.466,210,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 76.034,00422.414,00 199.579,54 199.579,54 545.959,54

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 758/2011 од 07.05.2019. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
јануар 2019. године у укупном износу од 10.540,54 динара (гориво и мазиво - 3.000,00 динара, пошта и телефон - 1.104,00 динара,
платни промет - 820,00 динара и остали трошкови стечајне масе - 5.616,54 динара).
        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 758/2011 од 07.05.2019. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
фебруар 2019. године у укупном износу од 118.605,00 динара (гориво и мазиво - 3.000,00 динара, пошта и телефон - 1.919,00 динара,
платни промет - 390,00 динара, порези на имовину, добит, капиталну добит - 112.096,00 динара и административне таксе - 1.200,00
динара).
        Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 758/2011 од 07.05.2019. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
март 2019. године у укупном износу од 70.434,00 динара(гориво и мазиво - 3.000,00 динара, пошта и телефон - 1.174,00 динара, платни
промет - 520,00 динара, премија осигурања - 8.740,00 динара и остали трошкови стечајне масе - 57.000,00 динара).
        Укупно одобрење трошкова за први квартал 2019. године износи 199.579,54 динара (10.540,54 + 118.605,00 + 70.434,00 =
199.579,54).

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 9.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су
настали у месецу јануару 2019. године у износу од 3.000,00 динара, трошкови горива у месецу фебруару 2019. године у износу од
3.000,00 динара и трошкови горива у месецу марту 2019. године у износу од 3.000,00 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 4.197,00 динара се односе на:
            - трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец децембар 2018. године у
износу од 1.000,00 динара,
            - трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец јануар 2019. године у
износу од 1.000,00 динара,
            - трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец фебруар 2019. године у
износу од 300,00 динара,

Коментар
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

            - трошкова слања поште у извештајном периоду у износу од 1.697,00 динара (18 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.
        9. Премија осигурања у износу од 8.740,00 динара се односи на:
            - трошкове осигурања непокретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 8.740,00 динара, према закљученој полиси
осигурања са осигуравајућим друштвом "ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд за период од 27.07.2018. године до 26.07.2019. године.
      18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 112.096,00 динара се односе на:
            - порез на имовину стечајног дужника за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године (први квартал 2019. године) у износу
од 112.096,00 динара према поднетој пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину.
      19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара састоје се од:
            - накнаде 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 ће након одобрења исплате стварно насталих трошкова од стране Привредног
суда у Нишу бити исплаћени поверенику стечајног управника.
      24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 62.616,54 динара састоје се од:
            - накнаде 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,
            - накнаде Историјском архиву Пирот у износу од 57.000,00 динара на име трошкова преузимања архивске грађе стечајног
дужника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

        4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 11.608,00 динара се односи на:
            - исплаћене трошкове горива повереника стечајног управника из месеца августа 2018. године у износу од 1.830,00 динара,
            - исплаћене трошкове горива повереника стечајног управника из месеца октобра 2018. године у износу од 3.000,00 динара,
            - исплаћене трошкове горива повереника стечајног управника из месеца новембра 2018. године у износу од 2.778,00 динара,
            - исплаћене трошкове мазива повереника стечајног управника из месеца новембра 2018. године у износу од 1.500,00 динара,
            - исплаћене трошкове горива повереника стечајног управника из месеца децембра 2018. године у износу од 2.500,00 динара.
        5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 5.929,00 динара се односи на:
            - исплаћених трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јул 2018. године у износу од 200,00 динара,
            - исплаћених трошкова фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец јул 2018. године у износу од
300,00 динара,
            - исплаћених трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец август 2018. године у износу од 700,00
динара,
            - исплаћених трошкова фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец август 2018. године у износу од
300,00 динара,
            - исплаћених трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец септембар
2018. године у износу од 1.000,00 динара,
            - исплаћених трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец октобар
2018. године у износу од 1.000,00 динара,
            - исплаћених трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец новембар
2018. године у износу од 1.000,00 динара,
            - исплаћених трошкова на име слања поште из периода јул-децембар 2018. године у износу од 1.429,00 динара.
        8. Платни промет – Трошкови накнаде за услуге платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду се скидају
аутоматски.
        9. Премија осигурања - Одлив у износу од 8.740,00 динара се односи на:
            - плаћену премију осигурања непокретне имовине стечајног дужника у укупном износу од 8.740,00 динара, према закљученој
полиси осигурања са осигуравајућим друштвом "ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" адо Београд за период од 27.07.2018. године до 26.07.2019.
године.
      12. Вештачења и процене - Одлив у износу од 33.494,00 динара се односи на:
            - исплаћену 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,
            - исплаћену накнаду 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) - Одлив у износу од 14.533,00 динара се односи на:
            - плаћени део пореза на имовину стечајног дужника за период од 01.10.2018. године до 31.12.2018. године (четврти квартал 2018.
године) у износу од 14.533,00 динара, у складу са префактурисаним и плаћеним износом пореза на имовину од стране закупца
земљишта.
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Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

 4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

0,00

I исплатни ред

 1.

III исплатни ред

70.027.794,39

7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.027.794,39

 5.

70.027.794,39

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

0,00 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)

0,00

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

70.027.794,39

Коментар

У извештајном периоду није било промена по наведеном основу.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2019.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

54.628,49 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2019.

 5.

58.497,00

 4.

15.272.031,49

 2. 15.275.900,00

 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 31.03.2019. године, износи
15,272,031.49 динара, према изводу бр. 10 од 25.03.2019. године.

17.537,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.19.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 17.537,00

 4. 0,0031.03.2019.

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 17.537,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са рачуна стечајног дужника у
благајну.

3. Одлив у износу од 17.537,00 динара представља исплату стварно насталих трошкова и то трошкова повереника стечајног управника:
     - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јул 2018. године у износу од 200,00 динара,
     - трошкова фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец јул 2018. године у износу од 300,00 динара,
     - трошкова горива из месеца августа 2018. године у износу од 1.830,00 динара,
     - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец август 2018. године у износу од 700,00 динара,
     - трошкова фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец август 2018. године у износу од 300,00 динара,
     - трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец септембар 2018. године у
износу од 1.000,00 динара,
     - трошкова горива из месеца октобра 2018. године у износу од 3.000,00 динара,
     - трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец октобар 2018. године у
износу од 1.000,00 динара,
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     - трошкова горива из месеца новембра 2018. године у износу од 2.778,00 динара,
     - трошкова мазива из месеца новембра 2018. године у износу од 1.500,00 динара,
     - трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец новембар 2018. године у
износу од 1.000,00 динара,
     - трошкова горива из месеца децембра 2018. године у износу од 2.500,00 динара,
     - трошкова слања поште из периода јул-децембар 2018. године у износу од 1.429,00 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

«FIDEA» Ниш, Љиљана Илић Андрејевић, ПР1. 24.000,00

Драган Ћирић2. 9.494,00

33.494,00Укупно

У извештајном периоду није било ангажовања стручних лица од стране стечајног управника.

У извештајном периоду су извршене исплате ангажованим лицима из претходног периода у укупном износу од 33.494,00 динара и то:
        - лиценцираном проценитељу непокретности Љиљана Илић Андрејевић из Ниша, ул. Мокрањчева бр. 73/4, рег.бр. лиценце: 094, за
обављени посао 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 уз бруто накнаду у износу од 24.000,00
динара,
        - проценитељу Драгану Ћирићу из Пирота, овлашћеном судском вештаку грађевинске струке, за посао 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).

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

44.216,00

29.446.167,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

29.598.977,49

Лиценце и патенти

0,00

108.594,49

 8.

31.03.2019.

0,00

 6.

Укупно без депозита

15.163.437,00 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 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
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.

        Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода без депозита износи 29.598.977,49 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

03.01.2019.  Захтев Привредном суду у Нишу
Привредном суду у Нишу достављен је Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова у периоду новембар-децембар 2018.
године.

03.01.2019.  Уговор о делу
Дана 03.01.2019. године, у складу са Решењем Привредног суда у Нишу 6. Ст. 758/2011 од 26.12.2018. године, закључен је уговор о делу
са судскимм вештаком за област грађевинарство Драганом Ћирићем 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 уз бруто накнаду у износу од 9.494,00 динара (нето износ од
6.000,00 динара).

10.01.2019.  Достава података РГЗ Служби за катастар непокретности Пирот
Дана 10.01.2019. године, у складу са поступком који се води пред РГЗ Служба за катастар непокретности Пирот бр. 952-02-4-2041/2017,
истој служби је по поднетом захтеву за провођењем промена уписом посебног дела објекта и права својине на објекту који се налази у
улици Цара Душана бр. 9(11) у Пироту, на катастарској парцели бр. 849 КО Пирот-град достављен Елаборат геодетских радова "ГЕОМЕР
биро" Пирот од 04.10.2018. године и Извештај овлашћеног судског вештака за област грађевинарства Драгана Ћирића из Пирота.

16.01.2019.  Достављање допуне плана трошкова Привредном суду у Нишу
Дана 16.01.2019. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу Допуну плана трошкова за месец
децембар 2018. године.

16.01.2019.  Достављање плана трошкова Привредном суду у Нишу
Дана 16.01.2019. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу План трошкова за месец јануар 2019.
године.

16.01.2019.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 16.01.2019. године у Привредном суду у Нишу повереник стечајног управника је преузео решење истог суда 6. Ст. 758/2011 од
26.12.2018. године, којим се одбија захтев стечајног управника за давање сагласности на ангажовање Оливера Ристића из Ниша као
административног сарадника повереника стечајног управника у периоду од 01.12.2018. године до 31.05.2019. године.

16.01.2019.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 16.01.2019. године у Привредном суду у Нишу повереник стечајног управника је преузео решење истог суда 6. Ст. 758/2011 од
26.12.2018. године, којим се даје сагласност поверенику стечајног управника за ангажовање Драгана Ћирића из Пирота, 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
надлежном катастру са стварним стањем на терену, уз накнаду по уговору о делу у бруто износу од 9.494,00 динара.

16.01.2019.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 16.01.2019. године у Привредном суду у Нишу повереник стечајног управника је преузео решење истог суда 6. Ст. 758/2011 од
26.12.2018. године, којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2018. године у
укупном износу од 53.277,00 динара, према приложеном акту - захтеву стечајног управника од 21.11.2018. године и 03.12.2018. године и
то у односу на следеће трошкове - тачка 12 (гориво и мазиво) у износу од 3.000,00 динара,  тачка 13 (пошта и телефон) у износу од
1.092,00 динара, тачка 16 (платни промет) у износу од 705,00 динара и тачка 20 (вештачења и процене) у износу од 48.480,00 динара.

16.01.2019.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 16.01.2019. године у Привредном суду у Нишу повереник стечајног управника је преузео решење истог суда 6. Ст. 758/2011 од
11.01.2019. године, којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2018. године у
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укупном износу од 85.212,00 динара, према приложеном акту - захтеву стечајног управника од 31.12.2018. године и то у односу на
следеће трошкове - тачка 12 (гориво и мазиво) у износу од 4.278,00 динара,  тачка 13 (пошта и телефон) у износу од 1.208,00 динара,
тачка 16 (платни промет) у износу од 390,00 динара и тачка 26 (порези на имовину, добит, капиталну добит) у износу од 79.336,00
динара.

16.01.2019.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 16.01.2019. године у Привредном суду у Нишу повереник стечајног управника је преузео решење истог суда 6. Ст. 758/2011 од
11.01.2019. године, којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2018. године у
укупном износу од 14.159,00 динара, према приложеном акту - захтеву стечајног управника од 31.12.2018. године и то у односу на
следеће трошкове - тачка 2 (судски трошкови) у износу од 590,00 динара, тачка 12 (гориво и мазиво) у износу од 2.500,00 динара,  тачка
13 (пошта и телефон) у износу од 1.115,00 динара, тачка 16 (платни промет) у износу од 460,00 динара и тачка 20 (вештачења и процене)
у износу од 9.494,00 динара.

05.02.2019.  Достава кварталног извештаја Привредном суду у Нишу
Дана 05.02.2019. године Привредном суду у Нишу су достављени извештаји стечајног управника о току стечајног поступка и стању
стечајне масе за извештајни период јул - септембар 2018. године и за извештајни период октобар - децембар 2018. године.

11.02.2019.  Достављање плана трошкова Привредном суду у Нишу
Дана 11.02.2019. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу План трошкова за месец фебруар 2019.
године.

25.02.2019.  Захтев Привредном суду у Нишу
Привредном суду у Нишу достављен је Захтев за давање сагласности за плаћање трошкова оглашавања продаје имовине стечајног
дужника које би платила Агенција за лиценцирање стечајних управника као стечајни управник јер стечајни дужник нема довољно
средстава на рачуну, а да се по уновчењу имовине наведени трошкови оглашавања од стране стечајног дужника рефундирају Агенцији.

27.02.2019.  Оглас
Дана 27.02.2019. године у два дневна листа "Политика" и "Вечерње новости" је објављен оглас за продају дела имовине 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, обим удела 1/1,
са опремом и инвентаром.

01.03.2019.  Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине
Дана 28.02.2019. 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 намери, плану, начину и роковима продаје
имовине. Члану Одбора поверилаца ЗЗ "КЛАС" Пирот обавештење је послато још једном, дана 14.03.2019. године, јер се претходно
послато дана 28.02.2019. године вратило као неуручено.

04.03.2019.  Достављање плана трошкова Привредном суду у Нишу
Дана 04.03.2019. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу План трошкова за месец март 2019.
године.

07.03.2019.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 07.03.2019. године у Привредном суду у Нишу повереник стечајног управника је преузео решење истог суда 6. Ст. 758/2011 од
26.02.2019. године, којим се даје сагласност стечајном управнику да претходно сноси трошкове оглашавања продаје имовине стечајног
дужник из сопствених средстава, при чему ће предујмљени трошкови продаје бити рефундирани стечајном управнику, по уновчењу
имовине стечајног дужника из средстава остварених продајом.

19.03.2019.  Допис Историјског архива Пирот
Дана 19.03.2019. године примљен је допис Историјског архива Пирот у вези преузимања архивске грађе стечајног дужника којим се
стечајном дужнику доставља предрачун трошкова у укупном износу од 57.000,00 динара.

29.03.2019.  Продаја имовине
Дана 29.03.2019. године одржана је продаја имовине 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, обим удела 1/1, са опремом и инвентаром методом јавног надметања и иста је
продата за износ од 5.000.000,00 динара купцу Пејић Милораду из Пирота.

29.03.2019.  Записник са јавног надметања
На одржаној продаји имовине стечајног дужника путем јавног надметања дана 29.03.2019. године сачињен је записник са јавног
надметања, потписан од стране трочлане комисије која је спроводила продају, проглашеног купца и од 7 осталих учесника на јавном
надметању.
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Прилози

20.05.2019.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:01.01.2019. 31.03.2019.

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

010119-1/758 01.01.2019.

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

010219-2/758 01.02.2019.

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

030119-3/758 01.03.2019.

Укупно: 30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)

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

030119-3/758-
порез

01.03.2019.

Пејић Милорад 20.000,00031519-4/758 15.03.2019.

ДОО "ОГИ МД Ауто центар" Чачак 20.000,00032219-5/758 22.03.2019.

"PHARMAVERA" д.о.о. Београд-Земун 20.000,00032219-6/758 22.03.2019.

Агенција за куповину и продају непокретности "CRUISE INVEST"
д.о.о. Нови Пазар 20.000,00

032219-7/758 22.03.2019.

Налчић Душан 20.000,00032219-8/758 22.03.2019.

Пауновић Негован 20.000,00032219-9/758 21.03.2019.

Ловић Младен 20.000,00032219-10/758 22.03.2019.

"УНИМЕТАЛ" д.о.о. Пирот 20.000,00032219-11/758 22.03.2019.

Укупно: 174.216,00

Укупни приходи: 204.216,00
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2019.за период од: 31.03.2019.

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 3.000,001247021164 29.01.2019.

«НИС» ад Нови Сад 3.000,00268460 18.02.2019.

«НИС» ад Нови Сад 3.000,002844703 02.03.2019.

Укупно: 9.000,00

Пошта и телефон

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

47-207-066-
3604510, 90-207-
010-3604516

01.01.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE387924591RS 15.01.2019.

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

19-208-066-
3479405, 56-208-
010-3479413

01.02.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 115,00RE397773176RS 02.02.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE381222096RS 05.02.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE397774154RS 08.02.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE381225472RS 22.02.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд
312,00

RE393683775-
393683798RS

28.02.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 180,00PE727802795RS 28.02.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд
300,00

32-209-010-
3169457

01.03.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE397769242RS 01.03.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 102,00RE416346439RS 06.03.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE397303504RS 13.03.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,00RE415483138RS 25.03.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,00RE415483141RS 25.03.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,00RE415483155RS 25.03.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,00RE415483169RS 25.03.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE397769843RS 26.03.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,00RE415484249RS 29.03.2019.

Укупно: 4.197,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.01.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

280,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

09.01.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

150,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.01.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.02.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

300,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

19.03.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

220,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

21.03.2019.

Укупно: 1.730,00
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Премија осигурања

"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд
8.740,00

81-
110800044651212
71

15.03.2019.

Укупно: 8.740,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Град Пирот, Одељење за привреду и финансије
112.096,00

Порез на
имовину за I
квартал 2019

15.02.2019.

Укупно: 112.096,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 1.200,0094-41774280 25.02.2019.

Укупно: 1.200,00

Остали трошкови стечајне масе

ЈВП «СРБИЈАВОДЕ» Београд
5.616,54

18-079-040-4-
003807/2018-
0104-3112

31.01.2019.

Историјски архив Пирот 57.000,004/2019 13.03.2019.

Укупно: 62.616,54

199.579,54Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 199.579,54

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

01.01.2019. 54.628,49Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2019.за период од: 31.03.2019.

Уплаћени депозити

Пејић Милорад 1.891.676,6020.03.2019.

"PHARMAVERA" д.о.о. Београд-Земун 1.891.700,0022.03.2019.

Налчић Душан 1.891.677,0022.03.2019.

Агенција за куповину и продају непокретности "CRUISE INVEST" д.о.о. Нови Пазар 1.891.677,0022.03.2019.

ДОО "ОГИ МД Ауто центар" Чачак 1.891.676,6022.03.2019.

Пауновић Негован 1.891.676,6022.03.2019.

"УНИМЕТАЛ" д.о.о. Пирот 1.891.676,6022.03.2019.

Ловић Младен 1.891.676,6025.03.2019.

Укупно: 15.133.437,00

Потраживања (у извештајном периоду)

Пејић Милорад 20.000,0015.03.2019.

Пауновић Негован 20.000,0021.03.2019.

Налчић Душан 20.000,0022.03.2019.

"PHARMAVERA" д.о.о. Београд-Земун 20.000,0022.03.2019.

Агенција за куповину и продају непокретности "CRUISE INVEST" д.о.о. Нови Пазар 20.000,0022.03.2019.

ДОО "ОГИ МД Ауто центар" Чачак 20.000,0022.03.2019.

"УНИМЕТАЛ" д.о.о. Пирот 20.000,0022.03.2019.

Ловић Младен 20.000,0025.03.2019.

Укупно: 160.000,00

15.293.437,00Укупни приливи:
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Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2019.за период од: 31.03.2019.

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 1.830,0018.01.2019.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 3.000,0019.03.2019.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 2.778,0019.03.2019.

«Брос Ауто» доо Ниш 1.500,0019.03.2019.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 2.500,0021.03.2019.

Укупно: 11.608,00

Пошта и телефон

«Телеком Србија» а.д., Београд 200,0018.01.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд 300,0018.01.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд 700,0018.01.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд 300,0018.01.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,0018.01.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 114,0018.01.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 114,0018.01.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 114,0018.01.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 102,0018.01.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 114,0018.01.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 125,0018.01.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 125,0018.01.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 114,0018.01.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 92,0019.03.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0019.03.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,0019.03.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0019.03.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0019.03.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0021.03.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд 115,0021.03.2019.

Укупно: 5.929,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0003.01.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 280,0009.01.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 150,0018.01.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.02.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 300,0019.03.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 220,0021.03.2019.

Укупно: 1.730,00

Премија осигурања

"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд 8.740,0021.03.2019.

Укупно: 8.740,00

Вештачења и процене

«FIDEA» Ниш, Љиљана Илић Андрејевић, ПР 24.000,0009.01.2019.

Ћирић Драган 9.494,0009.01.2019.

Укупно: 33.494,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Град Пирот, Одељење за привреду и финансије 14.533,0009.01.2019.

Укупно: 14.533,00

76.034,00Укупни одливи:
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Стање на рачунима на дан 31.03.2019. 15.272.031,49

15ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ АГРОПРОДУКТ ПИРОТ  - Извештај за  јануар - март 2019.


