
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива;
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:

1. Ст бр. 43/2010

15.10.2013.

"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АД

01.04.2013. 30.06.2013.

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

1

 3.

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

0,00

 1.

Некретнине, постројења и опрема

Имовина

4.539.556,78

0,00

Залихе

315.025,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

272.323,03

Друга финансијска средства (удели и акције)

15.891.881,81

Потраживања

10.764.977,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.04.2013.

Коментар

Стање рачуна на изводима банака на дан 01.04.2013. године :
         1. Banca INTESA рачун бр. 160-328603-78 извод бр. 40 од 30.03.2013. год.         539.556,78 динара
         2. Banca INTESA ( на орочењу )                                                                                      4.000.000,00 динара
                              -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    УКУПНО                                                                                                    4.539.556,78 динара
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Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.539.556,78

272.323,03

0,00

315.025,00

10.764.977,00

Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Износ повећања по
процењеној вредности

Готовина и готовински еквиваленти

Потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Некретнине, постројења и опрема

Имовина

 3.

 4.

 5.

 1.

 2.

0,00 15.891.881,81

1б

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имивине или производње.

Коментар

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.539.556,78

272.323,03

0,00

315.025,00

10.764.977,00

0,00 15.891.881,81

Имовина
Износ смањења по

процењеној вредности

Готовина и готовински еквиваленти

Потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Некретнине, постројења и опрема

Укупно

1в

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

Коригована
вредност
имовине

Укупно

Умањење вредности имовине због продаје

Имовина

Друга финансијска средства (удели и акције)

Смањење

0,00

 1.

 2.

24.865,830,00

0,00

Остварена
продајна цена или

наплаћено
потраживање

0,00 3.

 4.

0,00Залихе

Повећање

Потраживања

0,00

0,00

10.764.977,00Некретнине, постројења и опрема

0,00

315.025,00

0,00

247.457,20

0,00

0,00

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене

продајне цене

11.327.459,20

0,00

24.865,83

0,00

1г

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        1.Наплата потраживања у износу од 24.865,83 динара састоји се од :
            - наплате трошкова ел. енергије за продавницу "Стакло" за фебруар 2013. године од закупца СТР "YONG HE", Трг Републике бр. 49
из Пирота у износу од 2.634,34 динара,
            - наплате дела заосталих трошкова ел. енергије за продавницу "Стакло" за септембар и октобар 2011. године од закупца СТР
"YONG HE", Трг Републике бр. 49 из Пирота у износу од 0,14 динара,
            - наплате трошкова ел. енергије за продавницу "Београд" за фебруар 2013. године од закупца "КТП Динчић" доо, Трг Републике
бр. 30 из Пирота у износу од 5.031,35 динара,
            - наплате заосталог закупа за продавницу "Београд" за период од 01.11. - 30.11.2012. године од закупца "КТП Динчић" доо, Трг
Републике бр. 30 из Пирота у износу од 17.200,00 динара (4.000,00 + 13.200,00),
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0,00

430.850,89 0,00

Камате и други финансијски приходи

Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)

Наплата потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Списак готовинских прилива и одлива

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

18.305,04

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Остварени приливи
за извештајни

период

Списак готовинских прилива

Некретнине, постројења и опрема

Закуп (у извештајном периоду)

Потраживања (у извештајном периоду)

 6.

 7.

 8.

332.976,79

Врста прилива

Разлика остварених
прихода и прилива

0,00

0,00

0,00

281.780,00

Укупно

0,00

0,00

0,00

1.105,04

0,00

0,00

0,00

298.980,00

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

17.200,00

91.313,31

0,00

24.865,83

32.891,75 33.996,79

2а

2

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

       1. Камате и други финансијски приходи у износу од 91.313,31 динара састоје се од :
            - приписа камате у износу од 32.570,12 динара на орочена новчана средства у износу од 4.000.000,00 динара за период од
01.03.2013. - 01.04.2013. године а по Анексу бр. 2 Уговора о орочавању слободних динарских средстава са Banca Intesa бр. 54-431-
0400875.2 за период од 21.12.2012. год. до 21.03.2013. год. ( камата 10,50 % на годишњем нивоу ) у износу од 21.943,88 динара и по
Анексу бр. 3 Уговора о орочавању слободних динарских средстава са Banca Intesa бр. 54-431-0400875.2 за период од 21.03.2013. год. до
19.06.2013. год. (камата 9,15 % на годишњем нивоу) у износу од 10.626,24 динара
            - приписа камате у износу од 28.888,33 динара на орочена новчана средства у износу од 4.000.000,00 динара за период од
01.04.2013. - 01.05.2013. године а по Анексу бр. 3 Уговора о орочавању слободних динарских средстава са Banca Intesa бр. 54-431-
0400875.2 за период од 21.03.2013. год. до 19.06.2013. год. (камата 9,15 % на годишњем нивоу)
            - приписа камате у износу од 29.854,86 динара на орочена новчана средства у износу од 4.000.000,00 динара за период од
01.05.2013. - 01.06.2013. године а по Анексу бр. 3 Уговора о орочавању слободних динарских средстава са Banca Intesa бр. 54-431-
0400875.2 за период од 21.03.2013. год. до 19.06.2013. год. (камата 9,15 % на годишњем нивоу)
        3.  Наплата потраживања у износу од 24.865,83 динара ( објашњење погледати у табели 1г. „Умањење вредности имовине због
продаје“ у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање ).
        7. Прилив на име закупа (у извештајном периоду) у износу од 281.780,00 динара састоји се од :
            - наплате закупа за продавницу "Стакло" у износу од 37.760,00 динара за период од 01.04.2013. - 30.04.2013. године од закупца
"LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49 из Пирота,
            - наплате закупа за продавницу "Тијабара" у износу од 15.000,00 динара за период од 01.04.2013. - 30.04.2013. године од закупца
СТР "ЗОО Пет шоп", ул. Обилићева бр. 10 из Пирота,
            - наплате закупа за продавницу "Пољопривредник" у износу од 29.700,00 динара за период од 01.04.2013. - 30.04.2013. године од
закупца Пољопривредна апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота,
            - наплате закупа за продавницу "Тијабара" у износу од 15.000,00 динара за период од 01.05.2013. - 31.05.2013. године од закупца
СТР "ЗОО Пет шоп", ул. Обилићева бр. 10 из Пирота,
            - наплате закупа за продавницу "Пољопривредник" у износу од 29.700,00 динара за период од 01.05.2013. - 31.05.2013. године од
закупца Пољопривредна апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота,
            - наплате закупа за продавницу "Стакло" у износу од 37.760,00 динара за период од 01.05.2013. - 31.05.2013. године од закупца
"LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49 из Пирота,
            - наплате закупа за продавницу "Београд" у износу од 17.200,00 динара за период од 01.04.2013. - 30.04.2013. године од закупца
"КТП Динчић" доо, Трг Републике бр. 30 из Пирота,
            - наплате закупа за продавницу "Београд" у износу од 17.200,00 динара за период од 01.05.2013. - 31.05.2013. године од закупца
"КТП Динчић" доо, Трг Републике бр. 30 из Пирота,
            - наплате закупа за продавницу "Тијабара" у износу од 15.000,00 динара за период од 01.06.2013. - 30.06.2013. године од закупца
СТР "ЗОО Пет шоп", ул. Обилићева бр. 10 из Пирота,
            - наплате закупа за продавницу "Пољопривредник" у износу од 29.700,00 динара за период од 01.06.2013. - 30.06.2013. године од
закупца Пољопривредна апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота,
            - наплате закупа за продавницу "Стакло" у износу од 37.760,00 динара за период од 01.06.2013. - 30.06.2013. године од закупца
"LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49 из Пирота,
        8. Прилив на име потраживања ( у извештајном периоду ) у износу од 32.891,75 динара састоји се од :
            - наплата трошкова ел. енергије за продавницу "Пољопривредник" за март 2013. године од закупца Пољопривредна апотека
"Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 1.243,26 динара,
            - наплата префактурисаних трошкова осигурања за период од 01.01. до 31.03.2013. год. за продавницу "Пољопривредник" од
закупца Пољопривредна апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 178,83 динара,
            - наплата префактурисаног пореза на имовину за период од 01.01. до 31.03.2013. год. за продавницу "Пољопривредник" од
закупца Пољопривредна апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 930,87 динара,
            - наплата трошкова ел. енергије за продавницу "Стакло" за март 2013. године од закупца "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49 из
Пирота у износу од 1.716,38 динара,
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            - наплата префактурисаних трошкова осигурања за период од 01.01. до 31.03.2013. год. за продавницу "Стакло" од закупца "LU -
YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49 из Пирота у износу од 304,63 динара,
            - наплата префактурисаног пореза на имовину за период од 01.01. до 31.03.2013. год. за продавницу "Стакло" од закупца "LU -
YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49 из Пирота у износу од 4.188,85 динара,
            - наплата трошкова ел. енергије за продавницу "Тијабара" за март 2013. године од закупца СТР "ЗОО Пет шоп", ул. Обилићева бр.
10 из Пирота у износу од 3.354,66 динара,
            - наплата префактурисаних трошкова осигурања за период од 01.01. до 31.03.2013. год. за продавницу "Тијабара" од закупца СТР
"ЗОО Пет шоп", ул. Обилићева бр. 10 из Пирота у износу од 268,15 динара,
            - наплата префактурисаног пореза на имовину за период од 01.01. до 31.03.2013. год. за продавницу "Тијабара" од закупца СТР
"ЗОО Пет шоп", ул. Обилићева бр. 10 из Пирота у износу од 2.395,31 динара,
            - наплата трошкова ел. енергије за продавницу "Београд" за март 2013. године од закупца "КТП Динчић" доо, Трг Републике бр.
30 из Пирота у износу од 4.708,85 динара,
            - наплата префактурисаних трошкова осигурања за период од 01.01. до 31.03.2013. год. за продавницу "Београд" од закупца "КТП
Динчић" доо, Трг Републике бр. 30 из Пирота у износу од 345,15 динара,
            - наплата префактурисаног пореза на имовину за период од 01.01. до 31.03.2013. год. за продавницу "Београд" од закупца "КТП
Динчић" доо, Трг Републике бр. 30 из Пирота у износу од 1.396,28 динара,
            - наплата трошкова ел. енергије за продавницу "Пољопривредник" за април 2013. године од закупца Пољопривредна апотека
"Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 1.227,31 динара,
            - наплата трошкова ел. енергије за продавницу "Београд" за април 2013. године од закупца "КТП Динчић" доо, Трг Републике бр.
30 из Пирота у износу од 2.056,61 динара,
            - наплата трошкова ел. енергије за продавницу "Тијабара" за април 2013. године од закупца СТР "ЗОО Пет шоп", ул. Обилићева бр.
10 из Пирота у износу од 2.360,66 динара,
            - наплата трошкова ел. енергије за продавницу "Стакло" за април 2013. године од закупца "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49
из Пирота у износу од 1.395,24 динара,
            - наплата трошкова ел. енергије за продавницу "Пољопривредник" за мај 2013. године од закупца Пољопривредна апотека
"Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 1.923,71 динара,
            - наплата трошкова ел. енергије за продавницу "Стакло" за мај 2013. године од закупца "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49 из
Пирота у износу од 1.500,00 динара,
            - наплата трошкова ел. енергије за продавницу "Тијабара" за мај 2013. године од закупца СТР "ЗОО Пет шоп", ул. Обилићева бр.
10 из Пирота у износу од 1.397,00 динара,

Фактурисана вредност у извештајном периоду

        7. Фактурисани износ за закуп од 298.980,00 динара састоји се од :
            - фактурисаног закупа за продавницу "Тијабара" за период од 01.04. - 30.04.2013. године закупцу СТР "ЗОО Пет шоп", ул.
Обилићева бр. 10 из Пирота у износу од 15.000,00 динара,
            - фактурисаног закупа за продавницу "Београд" за период од 01.04. - 30.04.2013. године закупцу "КТП Динчић" доо из Пирота у
износу од 17.200,00 динара,
            - фактурисаног закупа за продавницу "Пољопривредник" за период од 01.04. - 30.04.2013. године закупцу Пољопривредна
апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 29.700,00 динара,
            - фактурисаног закупа за продавницу "Стакло" за период од 01.04. - 30.04.2013. године закупцу "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр.
49 из Пирота у износу од 37.760,00 динара,
            - фактурисаног закупа за продавницу "Тијабара" за период од 01.05. - 31.05.2013. године закупцу СТР "ЗОО Пет шоп", ул.
Обилићева бр. 10 из Пирота у износу од 15.000,00 динара,
            - фактурисаног закупа за продавницу "Београд" за период од 01.05. - 31.05.2013. године закупцу "КТП Динчић" доо из Пирота у
износу од 17.200,00 динара,
            - фактурисаног закупа за продавницу "Пољопривредник" за период од 01.05. - 31.05.2013. године закупцу Пољопривредна
апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 29.700,00 динара,
            - фактурисаног закупа за продавницу "Стакло" за период од 01.05. - 31.05.2013. године закупцу "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр.
49 из Пирота у износу од 37.760,00 динара,
            - фактурисаног закупа за продавницу "Тијабара" за период од 01.06. - 30.06.2013. године закупцу СТР "ЗОО Пет шоп", ул.
Обилићева бр. 10 из Пирота у износу од 15.000,00 динара,
            - фактурисаног закупа за продавницу "Београд" за период од 01.06. - 30.06.2013. године закупцу "КТП Динчић" доо из Пирота у
износу од 17.200,00 динара,
            - фактурисаног закупа за продавницу "Пољопривредник" за период од 01.06. - 30.06.2013. године закупцу Пољопривредна
апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 29.700,00 динара,
            - фактурисаног закупа за продавницу "Стакло" за период од 01.06. - 30.06.2013. године закупцу "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр.
49 из Пирота у износу од 37.760,00 динара,
        8. Фактурисани износ потраживања ( у извештајном периоду ) од 33.994,16 динара састоји се од :
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Тијабара" за март 2013. године закупцу СТР "ЗОО Пет шоп", ул. Обилићева
бр. 10 из Пирота у износу од 3.354,66 динара,
            - фактурисаних трошкова осигурања за продавницу "Тијабара" за период од 01.01. до 31.03.2013. године закупцу  СТР "ЗОО Пет
шоп", ул. Обилићева бр. 10 из Пирота у износу од 268,15 динара,
            - фактурисаниог пореза на имовину за продавницу "Тијабара" за период од 01.01. до 31.03.2013. године закупцу СТР "ЗОО Пет
шоп", ул. Обилићева бр. 10 из Пирота у износу од 2.395,31 динара,
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Београд" за март 2013. године закупцу "КТП Динчић" доо из Пирота у износу
од 4.708,85 динара,
            - фактурисаних трошкова осигурања за продавницу "Београд" за период од 01.01. до 31.03.2013. године закупцу "КТП Динчић"
доо из Пирота у износу од 345,15 динара,
            - фактурисаниог пореза на имовину за продавницу "Београд" за период од 01.01. до 31.03.2013. године закупцу "КТП Динчић" доо
из Пирота у износу од 1.396,28 динара,
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Пољопривредник" за март 2013. године закупцу Пољопривредна апотека
"Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 1.243,26 динара,
            - фактурисаних трошкова осигурања за продавницу "Пољопривредник" за период од 01.01. до 31.03.2013. године закупцу
Пољопривредна апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 178,83 динара,
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            - фактурисаниог пореза на имовину за продавницу "Пољопривредник" за период од 01.01. до 31.03.2013. године закупцу
Пољопривредна апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 930,87 динара,
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Стакло" за март 2013. године закупцу "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49
из Пирота у износу од 1.716,38 динара,
            - фактурисаних трошкова осигурања за продавницу "Стакло" за период од 01.01. до 31.03.2013. године закупцу "LU - YUANG" ПР,
Трг Републике бр. 49 из Пирота у износу од 304,63 динара,
            - фактурисаниог пореза на имовину за продавницу "Стакло" за период од 01.01. до 31.03.2013. године закупцу "LU - YUANG" ПР,
Трг Републике бр. 49 из Пирота у износу од 4.188,85 динара,
           - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Тијабара" за април 2013. године закупцу СТР "ЗОО Пет шоп", ул. Обилићева
бр. 10 из Пирота у износу од 2.360,66 динара,
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Београд" за април 2013. године закупцу "КТП Динчић" доо из Пирота у
износу од 2.056,61 динара,
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Пољопривредник" за април 2013. године закупцу Пољопривредна апотека
"Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 1.227,31 динара,
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Стакло" за април 2013. године закупцу "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр.
49 из Пирота у износу од 1.395,24 динара,
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Београд" за мај 2013. године закупцу "КТП Динчић" доо из Пирота у износу
од 1.105,04 динара,
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Стакло" за мај 2013. године закупцу "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49
из Пирота у износу од 1.497,94 динара,
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Пољопривредник" за мај 2013. године закупцу Пољопривредна апотека
"Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 1.923,71 динара,
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Тијабара" за мај 2013. године закупцу СТР "ЗОО Пет шоп", ул. Обилићева бр.
10 из Пирота у износу од 1.396,43 динара,

НАПОМЕНА :
        Укупни износ фактурисане вредности код спецификације излазних рачуна износи 332.974,16 дин. док укупни износ код
фактурисаних вредности у извештајном периоду у табели 2а износи 332.976,79 дин. До разлике је дошло зато што је закупац "LU -
YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49 из Пирота уплатио дана 25.06.2013. год. износ од 1.500,00 динара уместо фактурисаних 1.497,94
динара, а закупац СТР "ЗОО Пет шоп" из Пирота уплатио дана 26.06.2013. год. износ од 1.397,00 динара уместо фактурисаних 1.396,43
динара, а системски је решено да се у таквим случајевима за више уплаћени износ повећа фактурисана вредност у табели 2а.

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

0,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 0,000,00

0,00 27.746,002. Судски трошкови 27.746,00 0,0027.746,00

0,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 0,000,00

0,00 0,00
4.

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

858.721,24 60.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 60.000,00 903.380,6415.340,60

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 43.086,60858.721,24 87.746,00 87.746,00 903.380,64

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

2.296,80 7.239,721. Канцеларијски материјал 9.000,00 364,809.171,72

11.819,81 20.115,612. Електрична енергија 30.000,00 5.559,3526.376,07

0,00 0,003. Комуналне услуге 3.000,00 0,000,00

0,00 0,004. Гориво и мазиво 0,00 0,000,00

1.558,80 4.676,405. Пошта и телефон 6.000,00 1.558,804.676,40

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

0,00 0,007. Текуће одржавање 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 2.918,148. Платни промет 4.500,00 0,002.918,14

1.933,67 1.947,009. Премија осигурања 2.400,00 675,333.205,34

0,00 0,0010. Премија додатног осигурања ст. управника 0,00 0,000,00

0,00 0,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 0,00 0,000,00

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

0,00 0,0013. Дневнице и путни трошкови 0,00 0,000,00

0,00 0,0014. Бруто зараде по уговору o раду 0,00 0,000,00

71.573,00 144.183,0015. Бруто зараде по уговору о делу 144.182,00 36.830,00178.926,00

7.000,00 21.000,0016. Књиговодствене услуге 21.000,00 14.000,0014.000,00

0,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 20.000,00 0,000,00

24.470,02 12.929,3318. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 19.050,00 37.399,350,00

42,00 380,0019. Административне таксе 0,00 42,00380,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

0,00 0,0021. Камате и други финансијски расходи 0,00 0,000,00

0,00 100.600,8022. Трошкови оглашавања 130.000,00 100.600,800,00

0,00 0,0023. Трошкови продаје имовине 0,00 0,000,00

3.020,00 8.660,0024. Остали трошкови стечајне масе 12.000,00 3.020,008.660,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 248.313,67123.714,10 401.132,00 324.650,00 200.050,43

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

         Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.бр. 43/2010 од 16.05.2013. године одобравају се трошкови стечајног поступка за април 2013.
године у укупном износу од 129.220,00 динара.
         Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.бр. 43/2010 од 03.06.2013. године одобравају се трошкови стечајног поступка за мај 2013.
године у укупном износу од 129.181,00 динара.
         Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.бр. 43/2010 од 10.07.2013. године одобравају се трошкови стечајног поступка за јун 2013.
године у укупном износу од 230.477,00 динара.
         Укупно одобрење трошкова за други квартал 2013. године износи 488.878,00 динара (129.220,00 + 129.181,00 + 230.477,00 динара =
488.878,00 динара).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

       2. Судски трошкови у износу од 27.746,00 динара састоје се од следећих ставки :
            - такса на тужбу тужиоца "Инекс ангропромет" АД у стечају из Пирота против туженог Јовановић Ивице из Пирота, ул.
Виноградарска бр. 17 у износу од 18.896,00 динара  у предмету П-611/2013 Привредног суда у Нишу (опомена за плаћање таксе од
10.05.2013. год.),
            - такса на предлог за одређење извршења у предмету повериоца "Инекс ангропромет" АД у стечају из Пирота против туженог
Станојевић Саше из Пирота, ул. Божурато бр. 32 као власника бивше радње „Џокер ауто“ у износу од 4.425,00 динара  у предмету И-
233/2013 Привредног суда у Нишу (опомена за плаћање таксе од 10.05.2013. год.),
            - такса на решење по предлогу за одређивање извршења у предмету повериоца "Инекс ангропромет" АД у стечају из Пирота
против туженог Станојевић Саше из Пирота, ул. Божурато бр. 32 као власника бивше радње „Џокер ауто“ у износу од 4.425,00 динара  у
предмету И-233/2013 Привредног суда у Нишу (опомена за плаћање таксе од 14.05.2013. год.)
       5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 60.000,00 динара представља накнаду трошкова стечајном управнику за
период од 01.04. – 30.06.2013. године који по Решењу Привредног суда у Нишу 3 Ст.бр. 43/2010 од 14.05.2013. године за период од
01.04.2013. – 30.09.2013. године износе 30.000,00 динара месечно. Исти трошкови су кроз месечно одобрење трошкова стечајног судије
одобрени у износу од 20.000,00 динара месечно. Ови трошкови се састоје од :
            - трошкова горива повереника стечајног управника у априлу месецу 2013. године у износу од 4.500,00 динара и трошкова
мобилног телефона за април 2013. године у износу од 640,60 динара.
            - трошкова горива повереника стечајног управника у мају месецу 2013. године у износу од 4.500,00 динара и трошкова мобилног
телефона за мај 2013. године у износу од 600,00 динара.
            - трошкова горива повереника стечајног управника у јуну месецу 2013. године у износу од 4.500,00 динара и трошкова мобилног
телефона за јун 2013. године у износу од 600,00 динара.
            Остатак износа се односи на трошкове Агенције  за приватизацију као стечајног управника, и то на име путних трошкова,
канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља.

Обавезе стечајне масе

         1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 7.239,72 динара се састоје од:

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

            - рачуна за куповину канцеларијског материјала у априлу 2013. год. ( 13.04.2013. год. рачун бр. 023/112-2697 ) код METRO Cash &
Carry d.o.o. у Нишу у износу од 2.561,00 динара,
            - рачуна за фотокопирање документације за период од 01.04.-30.04.2013. (86 листова х 5,00 динара) код „Милбој“ ДОО из Пирота
у износу од 430,00 динара,
            - рачуна за куповину канцеларијског материјала за период од 01.05.-31.05.2013. (коверта А4 – 5 комада, коверта А3 – 1 комад,
хемијска оловка 6 комада, блок вирман 1 комад, М4К образац 5 комада) код „Милбој“ ДОО из Пирота у износу од 521,00 динара,
            - рачуна за фотокопирање документације за период од 01.05.-31.05.2013. (10 листова х 5,00 динара, 361 лист х 1,80 динара) код
„Милбој“ ДОО из Пирота у износу од 735,90 динара,
            - рачуна за куповину канцеларијског материјала у јуну 2013. год. ( 25.06.2013. год. рачун бр. 023/107-0146 ) код METRO Cash &
Carry d.o.o. у Нишу у износу од 2.691,82 динара,
            - рачуна за фотокопирање документације за период од 01.06.-30.06.2013. (60 листова х 5,00 динара) код „Милбој“ ДОО из Пирота
у износу од 300,00 динара,
        2. Трошкови електричне енергије у укупном износу од 20.115,61 динара састоје се од:
            - рачуна за ел. енергију за април 2013 године у износу од 7.836,48 динара који се састоји од следећих износа : продавница
"Стакло" 1.395,24 дин., продавница "Београд" 2.056,61 дин.,продавница "Пољопривредник" 1.227,31 дин. продавница "Тијабара" у
износу од 2.360,66 динара који су уједно и приход јер их плаћају закупци пословних простора као и рачуна за продавницу "Партизан" у
износу од 796,66 дин. који плаћа стечајни дужник јер продавница није издата у закуп
            - рачуна за ел. енергију за мај 2013. године у износу од 6.719,78 динара који се састоји од следећих износа: продавница "Стакло"
1.497,94 дин., продавница "Београд" 1.105,04 дин., продавница "Пољопривредник" 1.923,71 дин. продавница "Тијабара" у износу од
1.396,43 динара који су уједно и приход јер их плаћају закупци пословних простора као и рачуна за продавницу "Партизан" у износу од
796,66 дин. који плаћа стечајни дужник јер продавница није издата у закуп
            - рачуна за ел. енергију за јун 2013. године у износу од 5.559,35 динара који се састоји од следећих износа : продавница "Стакло"
1.370,21 дин., продавница "Београд" 913,67 дин., продавница " Пољопривредник" 1.301,74 дин. продавница "Тијабара" у износу од
1.370,21 динара који су уједно и приход јер их плаћају закупци пословних простора као и рачуна за продавницу "Партизан" у износу од
796,66 дин. који плаћа стечајни дужник јер продавница није издата у закуп
        5. Рачуни за пошту и телефон у износу од 4.676,40 динара се састоје од :
            - рачуна за АДСЛ услуге за април 2013. године у износу од 1.558,80 динара,
            - рачуна за АДСЛ услуге за мај 2013. године у износу од 1.558,80 динара,
            - рачуна за АДСЛ услуге за јун 2013. године у износу од 1.558,80 динара,
            Телефонски бројеви који се воде на име стечајног дужника су привремено одјављени и стога нема рачуна за телефонске услуге.
        8. Платни промет представља провизију банке.Banca Intesa на име трошкова платног промета и вођења рачуна.
        9. Премија осигурања у износу од 1.947,00 динара састоји се од :
            - премије осигурања за период од 01.04. - 30.06.2013. године у износу од 1.947,00 динара по полисама осигурања које су издате
од Компаније "Дунав осигурање" а.д.о. Београд за период од 01.02.2013. - 01.02.2014. године на укупан износ од 7.817,67 динара и
односи се на осигурање од пожара и земљотреса ( Полиса осигурања бр. 00826268 2 ) и од лома стакала ( Полиса осигурања бр.
00826269 3 ).
Осигурање имовине (осим продавнице "Партизан" јер није узета у закуп ) уједно представља и приход јер се фактурише закупцима
пословног простора.
       15. Бруто зараде по Уговору о делу у износу од 144.183,00 динара састоје се од :
            - бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у априлу месецу 2013. године.у бруто износу од 71.570,00 динара,
            - бруто зарада по уговору о делу за 1 ангажовано лице у мају месецу 2013. године.у бруто износу од 35.786,00 динара,
            - бруто зарада по уговору о делу за 1 ангажовано лице у јуну месецу 2013. године.у бруто износу од 36.827,00 динара,
       16.  Књиговодствене услуге у износу од 21.000,00 динара састоје се од :
            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.04. – 30.04.2013. године привредног друштва "ПИ - Софт" ДОО из Пирота.у
износу од 7.000,00 динара,
            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.05. – 31.05.2013. године привредног друштва "ПИ - Софт" ДОО из Пирота.у
износу од 7.000,00 динара,
            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.06. – 30.06.2013. године привредног друштва "ПИ - Софт" ДОО из Пирота.у
износу од 7.000,00 динара,
       18. Порези у износу од 12.929,33 динара се састоје из следећих ставки :
            - пореза у износу од 10.174,17 динара који представља порез на пословни простор за други квартал 2013. године а по Решењу
Општинске управе Пирот – Одељења за привреду и финансије – Локалне пореске администрације III - 02 - 436 - 352 - 90/2012 од
08.05.2012. на укупан износ за 2012. годину од 40.696,75 динара (Решење за 2013. годину још није примљено)
            - пореза у износу од 2.755,16 динара који представља износ пореза на земљиште за други квартал 2013. године а по Решењу
Општинске управе Пирот – Одељења за привреду и финансије – Локалне пореске администрације III - 02 - 436 - 352 - 90/2012 од
08.05.2012. на укупан износ од 11.020,66 за 2012. годину. (Решење за 2013. годину још није примљено)
        Порези на имовину (осим продавнице "Партизан" јер није узета у закуп) уједно представљају и приход јер се фактуришу закупцима
пословног простора.
       19. Административне таксе у износу од 380,00 динара састоје се од :
            - републичке административне таксе на жалбу по Решењу РГЗ-а Службе за катастар непократности Пирот бр. 952-02-1337/2013 од
25.04.2013. год  у износу од 380,00 динара
       22. Трошкови оглашавања у износу од 100.600,80 динара односе се на трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника
заказане за 15.07.2013. године у три високотиражна дневна листа и састоје се од следећих рачуна :
            - рачуна за оглашавање у дневном листу „Курир“ у износу од 40.000,80 динара,
            - рачуна за оглашавање у дневном листу „Политика“ у износу од 19.800,00 динара,
            - рачуна за оглашавање у дневном листу „Наше Новине“ у износу од 40.800,00 динара,
       24. Остали трошкови у износу од 8.660,00 динара састоје се од :
            - рачуна за куповину уметака за зогер у априлу 2013. год. за потребе текућег одржавања просторија стечајног дужника у износу од
260,00 динара
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе
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извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

            - накнаде за закуп канцеларије за април месец 2013. године у износу од 2.800,00 динара,
            - накнаде за закуп канцеларије за мај месец 2013. године у износу од 2.800,00 динара,
            - накнаде за закуп канцеларије за јун месец 2013. године у износу од 2.800,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка

        2. Плаћени судски трошкови у износу од 27.746,00 динара састоје се од следећих ставки :
            - плаћене таксе на тужбу тужиоца "Инекс ангропромет" АД у стечају из Пирота против туженог Јовановић Ивице из Пирота, ул.
Виноградарска бр. 17 у износу од 18.896,00 динара  у предмету П-611/2013 Привредног суда у Нишу,
            - плаћене таксе на предлог за одређење извршења у предмету повериоца "Инекс ангропромет" АД у стечају из Пирота против
туженог Станојевић Саше из Пирота, ул. Божурато бр. 32 као власника бивше радње „Џокер ауто“ у износу од 4.425,00 динара  у
предмету И-233/2013 Привредног суда у Нишу,
            - плаћене таксе на решење по предлогу за одређивање извршења у предмету повериоца "Инекс ангропромет" АД у стечају из
Пирота против туженог Станојевић Саше из Пирота, ул. Божурато бр. 32 као власника бивше радње „Џокер ауто“ у износу од 4.425,00
динара  у предмету И-233/2013 Привредног суда у Нишу
        5.  Исплаћена накнада трошкова стечајног управника у износу од 15.340,60 динара се састоји од исплаћених трошкова горива
повереника стечајног управника из априла, маја и јуна 2013. год. у износу од 13.500,00 динара и трошкова мобилног телефона
повереника стечајног управника за март, април и јун 2013. год. у износу од 1.840,60 динара.

Обавезе стечајне масе:

        1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 9.171,72 динара састоје се од :
            - плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала у априлу 2013. год. (13.04.2013. год. рачун бр. 023/112-2697) код METRO
Cash & Carry d.o.o. у Нишу у износу од 2.561,00 динара,
            - плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала (рачун бр. 259/013) из марта 2013. године према "Милбој" доо из
Пирота у износу од 1.700,00 динара,
            - плаћеног рачуна за фотокопирање документације (рачун бр. 73-13) из марта 2013. године према "Милбој" доо из Пирота у
износу од 532,00 динара,
            - плаћеног рачуна за фотокопирање документације (рачун бр. 125) из априла 2013. године према "Милбој" доо из Пирота у
износу од 430,00 динара,
            - плаћеног рачуна за фотокопирање документације (рачун бр. 125) из маја 2013. године према "Милбој" доо из Пирота у износу
од 735,90 динара,
            - плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала (рачун бр. 405/013) из маја 2013. године према "Милбој" доо из Пирота
у износу од 521,00 динара,
            - плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала у јуну 2013. год. ( 25.06.2013. год. рачун бр. 023/107-0146 ) код METRO
Cash & Carry d.o.o. у Нишу у износу од 2.691,82 динара,
        2. Плаћени трошкови електричне енергије у износу од 26.376,07 динара састоје се од :
            - плаћеног рачуна за ел. енергију за март 2013. године у износу од 11.819,81 динара који се састоји од следећих износа:
продавница "Стакло" 1.716,38 дин., продавница "Београд" 4.708,85 дин.,продавница "Пољопривредник" 1.243,26 дин. продавницу
"Тијабара" у износу од 3.354,66 динара и продавница "Партизан" у износу од 796,66 дин.
            - плаћеног рачуна за ел. енергију за април 2013. године у износу од 7.836,48 динара који се састоји од следећих износа:
продавница "Стакло" 1.395,24 дин., продавница "Београд" 2.056,61 дин.,продавница " Пољопривредник" 1.227,31 дин. продавницу
"Тијабара" у износу од 2.360,66 динара и продавница "Партизан" у износу од 796,66 дин.
            - плаћеног рачуна за ел. енергију за мај 2013. године у износу од 6.719,78 динара који се састоји од следећих износа: продавница
"Стакло" 1.497,94 дин., продавница "Београд" 1.105,04 дин., продавница " Пољопривредник" 1.923,71 дин. продавницу "Тијабара" у
износу од 1.396,43 динара и продавница "Партизан" у износу од 796,66 дин.
        5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 4.676,40 динара се састоје од :
            - плаћеног рачуна за АДСЛ услуге за март 2013 године у износу од 1.558,80 динара.
            - плаћеног рачуна за АДСЛ услуге за април 2013. године у износу од 1.558,80 динара.
            - плаћеног рачуна за АДСЛ услуге за мај 2013 године у износу од 1.558,80 динара.
        8. Наплаћена провизија од стране Banca Intesa за април, мај и јун 2013. године на име трошкова платног промета и вођења рачуна.
        9. Плаћени трошкови осигурања у износу од 3.205,34 динара представљају плаћену премију осигурања за период од 01.01.2013.
год. до 30.06.2013. године.
       15. Исплаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 178.926,00 динара сачињавају :
            - исплата бруто зараде по уговора о делу за 2 ангажована лица у марту 2013. године у износу од 71.570,00 динара,
            - исплата бруто зараде по уговора о делу за 2 ангажована лица у априлу 2013. године у износу од 71.570,00 динара,
            - исплата бруто зараде по уговора о делу за ангажовано лице у мају 2013. године у износу од 35.786,00 динара,
       16. Исплаћене књиговодствене услуге у износу од 14.000,00 динара састоје се од :
            - плаћених трошкова књиговодствених услуга за период од 01.03. – 31.03.2013. године привредног друштва "ПИ - Софт" ДОО из
Пирота.у износу од 7.000,00 динара,
            - плаћених трошкова књиговодствених услуга за период од 01.04. – 30.04.2013. године привредног друштва "ПИ - Софт" ДОО из
Пирота.у износу од 7.000,00 динара,
      19. Плаћене административне таксе у износу од 380,00 динара састоје се од :
            - плаћене републичке административне таксе на жалбу по Решењу РГЗ-а Службе за катастар непократности Пирот бр. 952-02-
1337/2013 од 25.04.2013. год  у износу од 380,00 динара
       24. Плаћени остали трошкови у износу од 8.660,00 динара састоје се од :
            - плаћене накнаде за закуп канцеларије за март месец 2013. године у износу од 2.800,00 динара,
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            - плаћеног рачуна за куповину уметака за зогер у априлу 2013. год. за потребе текућег одржавања просторија стечајног дужника у
износу од 260,00 динара
            - плаћене накнаде за закуп канцеларије за април месец 2013. године у износу од 2.800,00 динара,
            - плаћене накнаде за закуп канцеларије за мај месец 2013. године у износу од 2.800,00 динара,

 4.

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

0,00

0,00

0,00

4.460.299,19

0,00

Разлучни повериоци

0,00

Врста одлива

2.745.100,34

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

2в

4.460.299,19

Признате
обавезе на

почетку
извештајног

периода

 1.

IV исплатни ред

 5.

273.493.667,77

40.570.926,15

 3.

II исплатни ред

0,000,00Обрачуната награда стечајног управника 0,00 0,00

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Исплаћена
награда

стечајног
управника

III исплатни ред

273.493.667,77

 2.

2.745.100,34

40.570.926,15

321.269.993,45321.269.993,45 0,00

 6.

Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2013.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

4.539.556,78 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2013.

 5.

291.400,27

 4.

4.679.007,40

 2. 430.850,89

 6.

Укупан одлив

Коментар

Новчана средства стечајног дужника налазе се на текућем рачуну број 160-328603-78 који се води код "Banca Intesa" АД Београд.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.13.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2013.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Миодраг Антанасијевић1. 35.785,00

Љубинко Костур2. 35.785,00

Миодраг Антанасијевић3. 35.785,00

Љубинко Костур4. 35.785,00

Миодраг Антанасијевић5. 35.786,00

178.926,00Укупно

Исплаћени бруто износи ангажованих лица за март и април 2013. године :

                                                             Период                  Нето износ       Порези и         УКУПНО
                                                         ангажовања                                        доприноси
                       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Антанасијевић Миодраг   01.03.-31.03.2013.       20.240,00         15.545,00        35.785,00
2. Костур Љубинко                 01.03.-31.03.2013.       20.240,00         15.545,00        35.785,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            МАРТ 2013 године                              40.480,00         31.090,00        71.570,00

                                                             Период                  Нето износ       Порези и         УКУПНО
                                                         ангажовања                                        доприноси
                       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Антанасијевић Миодраг   01.04.-30.04.2013.       20.240,00         15.545,00        35.785,00
2. Костур Љубинко                 01.04.-30.04.2013.       20.240,00         15.545,00        35.785,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          АПРИЛ 2013 године                              40.480,00         31.090,00        71.570,00

Исплаћени бруто износи по уговору о делу ангажованом лицу за мај 2013. године :

                                                             Период                  Нето износ       Порези и         УКУПНО
                                                         ангажовања                                        доприноси
                       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Антанасијевић Миодраг   01.05.-31.05.2013.       20.240,00         15.546,00        35.786,00

Коментар

6.

 5. 315.025,00

4.679.007,40

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

На дан

Укупно без депозита

0,00

Имовина

Некретнине, постројења и опрема

 4.

Депозит (продаја имовине, закуп)

 1.

Залихе

Стечајни биланс на крају периода

10.764.977,00

5

0,00

30.06.2013.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

265.762,24

16.024.771,64

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

     1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 4.679.007,40 динара сачињавају :
        - На текућем рачуну број 160 - 328603 - 78 налази се износ од 679.007,40 динара ( Извод бр. 79 од 29.06.2013. године - Banca Intesa )
        - Орочени износ код Banca Intesa у износу од 4.000.000,00 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 већу
4 Стечајном судији
5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

14.06.2013.  Оглас
Оглас за продају дела имовине стечајног дужника односно продавнице "Партизан" као једне имовинске целине и опреме и инвентара
као друге имовинске целине објављен је у три високотиражна дневна листа : "Политика", "Курир" и "Наше Новине". Продаја методом
јавног прикупљања понуда је заказана за 15.07.2013. године.

14.06.2013.  Продајна документација
Извршена је израда продајне документације за потребе продаје имовине стечајног дужника односно продавнице "Партизан" као једне
имовинске целине и опреме и инвентара као друге имовинске целине за потребе продаје методом јавног прикупљања понуда заказане
за 15.07.2013. године.

25.06.2013.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Креиран је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2013. год. до 31.03.2013. године.

01.04.2013.  Пореска пријава
Дана 01.04.2013. год. Општини Пирот-Одељењу за привреду и финансије-Локалној пореској администрацији је поднета пореска пријава
за утврђивање пореза на имовину за 2013. годину.

04.04.2013.  Понуда за опрему и инвентар
Дана 04.04.2013. год. примљена је понуда за куповину опреме и инвентара стечајног дужника упућена од стране заинтересованог купца
"Метал арт" доо из Дољевца.

05.04.2013.  Записник Полицијске управе Пирот
Дана 05.04.2013. год. примљен је записник Полицијске управе Пирот у виду службене белешке о обавештењу примљеном од грађана а
у вези пријављене провалне крађе од 18.01.2013. год. када је дошло до отуђења дела имовине стечајног дужника односно опреме и
инвентара.

05.04.2013.  Решење АПР-а
Примљено је Решење АПР-а о регистрацији YONGHE CHENG PR. TRGOVINSKA RADNJA LU YUANG PIROT као закупца продавнице "Стакло"

15.04.2013.  Уговор о орочавању слободних динарских средстава
Примљен је потписани уговор од 21.12.2012. год. о орочавању слободних динарских средстава у износу од 4.000.000,00 динара (Анекс
бр. 2 уговора о орочавању слободних динарских средстава партије уговора бр. 54-431-04008752 ) за период од 21.12.2012. год. до
21.03.2013. год.

16.04.2013.  Захтев "Пиротренд" доо из Пирота
Дана 16.04.2013. год. примљен је захтев привредног друштва "Пиротренд" доо из Пирота који је као сувласник на кп бр. 740/1 КО
Пирот-град тражио дозволу за реконструкцију и надоградњу на наведеној парцели.

19.04.2013.  Закључак Привредног суда у Нишу
Дана 19.04.2013. год. преузет је Закључак Привредног суда у Нишу 3 Ст.бр. 43/2010 од 15.04.2013. год. којим се налаже поверенику
стечајног управника Павлу Николићу да се јави судији одмах по добијању овог закључка и суду достави у писаном облику план радњи
које ће предузимати у даљем току стечајног поступка.

22.04.2013.  Решење РГЗ-а Службе за катастар непокретности Пирот
Дана 22.04.2013. год. примљено је Решење РГЗ-а Службе за катастар непокретности Пирот бр. 952-02-1243/2013 од 10.04.2013. год.
којим се исправља упис на непокретностима које се налазе на кп бр. 1699/2 где је грешком уписана забележба : Решење о отварању
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стечајног поступка 2 Ст.бр. 25/09 од 05.10.2009. год. Трговинског суда у Нишу над "Инекс ангропромет" АД Пирот, Николе Пашића бб у
трајању до брисања на непокретности означеној у А-листу.

25.04.2013.  Изјашњење по закључку стечајног судије од 15.04.2013. год.
Привредном суду у Нишу је достављено изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 15.04.2013. године.

30.04.2013.  Изјашњење по захтеву "Пиротренд" доо из Пирота
Дана 30.04.2013. год. привредном друштву "Пиротренд" доо из Пирота достављено је изјашњење по њиховом захтеву за
реконструкцију и надоградњу на кп бр. 740/1 КО Пирот - град у којем се не даје сагласност на наведене радње из разлога што је
непокретност стечајног дужника на наведеној парцели у поступку реституције.

30.04.2013.  Решење РГЗ-а Службе за катастар непокретности Пирот
Дана 30.04.2013. год. примљено је Решење РГЗ-а Службе за катастар непокретности Пирот бр. 952-02-1337/2013 од 25.04.2013. год.
којим се исправља упис у листу непокретности бр. 7988 КО Пирот-град а на основу захтева Агенције за реституцију којим је затражен
нови премер на наведеној парцели а у вези продавнице „Пољопривредник“.

13.05.2013.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на предложени трошковник за април 2013. год.

13.05.2013.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на ангажовање лица у априлу 2013. године.

15.05.2013.  Жалба на Решење РГЗ-а СКН Пирот
Дана 15.05.2013. год. упућена је жалба на Решење РГЗ-а Службе за катастар непокретности Пирот бр. 952-02-1337/2013 Ц од 25.04.2013.
год.

21.05.2013.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 21.05.2013. г. у Привредном суду у Нишу преузето је : Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 16.05.2013. г. којим се одобравају
трошкови стечајног поступка за месец април 2013. године у укупном износу од 129.220,00 динара.

21.05.2013.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 21.05.2013. г. у Привредном суду у Нишу преузето је : Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 16.05.2013. г. о одобравању
ангажовања 2 лица по уговору о делу за месец април 2013. године у бруто износу од 35.785,00 динара по ангажованом лицу.

21.05.2013.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 21.05.2013. год. у Привредном суду у Нишу је преузето решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 14.05.2013. год. којим се одређује
висина прелиминарне накнаде трошкова стечајном управнику за период од 01.04.2013. год. до 30.09.2013. год. у месечном износу од
30.000,00 динара.

30.05.2013.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на предложени трошковник за мај 2013. год.

30.05.2013.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на ангажовање лица у мају 2013. године.

30.05.2013.  Захтев за издавање допуне уверења
Дана 30.05.2013. год. РГЗ-у Служби за катастар непокретности је упућен захтев за издавање допуне уверења о кретању парцела бр. 3621
и 3627/3 КО Пирот-град и објектима на њима почев од првог премера.

14.06.2013.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 14.06.2013. г. у Привредном суду у Нишу преузето је : Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 03.06.2013. г. којим се одобравају
трошкови стечајног поступка за месец мај 2013. године у укупном износу од 129.181,00 динара.

14.06.2013.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 14.06.2013. г. у Привредном суду у Нишу преузето је : Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 03.06.2013. г. о одобравању
ангажовања 1 лица по уговору о делу за месец мај 2013. године у бруто износу од 35.785,00 динара.

17.06.2013.  Захтев за продужење орочења новчаних средстава
Поднет је захтев Banca Intesa АД Београд за орочавање слободних новчаних средстава у износу од 4.000.000,00 динара на период од 90
дана уз годишњу каматну стопу од 8,25 % почев од 19.06.2013 године па до 17.09.2013 године а по раније добијеном предлогу са
условима за продужење орочења од стране исте банке.

17.06.2013.  Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине
Дана 17.06.2013. год. послата су обавештења о амери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника и то продавнице
"Партизан" као једне имовинске целине и опреме и инвентара као друге имовинске целине методом јавног прикупљања понуда,
заказане за 15.07.2013. године и то :
- Стечајном судији
- Стечајном већу
- Одбору поверилаца
- Свим заинтересованим
- АЛСУ
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19.06.2013.  Достава огласа
Дана 19.06.2013. год. извршена је достава текста огласа за продају имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда
заказаној за 15.07.2013. год. заинтересованом купцу Скупштини општине Пирот.

19.06.2013.  Захтев за доставу података
Дана 19.06.2013. год. путем електронске поште примљен је захтев за доставу података и документације упућен од стране Агенције за
реституцију бр. 46-001808/2012 од 18.06.2013. год. у којем се тражи достава података о исплати накнаде за продавницу „Београд“ од
стране Трговинског предузећа на велико и мало „Ангропромет“ Пирот а све у вези обраде захтева везано за реституцију наведеног
објекта.
Исти захтев је примљен и поштом 20.06.2013. године.

19.06.2013.  Решење о порезу на имовину
Дана 19.06.2013. год. примљено је Решење о порезу на имовину стечајног дужника за 2013 год. издато од стране Општине Пирот-
Општинске управе општине Пирот-Оделења за привреду и финансије-Локалне пореске администрације бр. III-02-436-482-124/2013 од
27.05.2013. год.

21.06.2013.  Захтев Историјском архиву Пирот
Дана 21.06.2013. год. поднет је захтев Историјском архиву у Пироту за издавање потребне документације, уколико је поседују, а у вези
извршене уплате предузећа "Ангропромет" Општини Пирот за продавницу "Београд" а на основу Уговора о преносу права коришћења и
располагања на пословним зградама и просторијама између Општине Пирот и Трговинског предузећа "Ангропромет" из Пирота од
24.03.1967. год. овера бр. 0406-19/326 од дана 06.04.1967. год. и овере копије исте од 06.02.1992. год..

21.06.2013.  Захтев Основном суду у Пироту
Дана 21.06.2013. год. поднет је захтев Основном суду у Пироту за издавање потребне документације, уколико је поседују, а у вези
извршене уплате предузећа "Ангропромет" Општини Пирот за продавницу "Београд" а на основу Уговора о преносу права коришћења и
располагања на пословним зградама и просторијама између Општине Пирот и Трговинског предузећа "Ангропромет" из Пирота од
24.03.1967. год. овера бр. 0406-19/326 од дана 06.04.1967. год. и овере копије исте од 06.02.1992. год..

21.06.2013.  Захтев Општини Пирот
Дана 21.06.2013. год. поднет је захтев Општини Пирот за издавање потребне документације, уколико је поседују, а у вези извршене
уплате предузећа "Ангропромет" Општини Пирот за продавницу "Београд" а на основу Уговора о преносу права коришћења и
располагања на пословним зградама и просторијама између Општине Пирот и Трговинског предузећа "Ангропромет" из Пирота од
24.03.1967. год. овера бр. 0406-19/326 од дана 06.04.1967. год. и овере копије исте од 06.02.1992. год..
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Прилози

15.10.2013.Датум:

"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АДНазив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст бр. 43/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2013. 30.06.2013.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

СТР "ЗОО Пет шоп" 15.000,0025/2013 01.04.2013.

"КТП Динчић" доо 17.200,0026/2013 01.04.2013.

СТР "Агроном" Пирот 29.700,0027/2013 01.04.2013.

"LU - YUANG" PR. 37.760,0028/2013 01.04.2013.

СТР "ЗОО Пет шоп" 15.000,0033/2013 01.05.2013.

"КТП Динчић" доо 17.200,0034/2013 01.05.2013.

СТР "Агроном" Пирот 29.700,0035/2013 01.05.2013.

"LU - YUANG" PR. 37.760,0036/2013 01.05.2013.

СТР "ЗОО Пет шоп" 15.000,0041/2013 01.06.2013.

"КТП Динчић" доо 17.200,0042/2013 01.06.2013.

СТР "Агроном" Пирот 29.700,0043/2013 01.06.2013.

"LU - YUANG" PR. 37.760,0044/2013 01.06.2013.

Укупно: 298.980,00

Потраживања (у извештајном периоду)

СТР "ЗОО Пет шоп" 3.354,6629/2013-ел.е. 15.04.2013.

СТР "ЗОО Пет шоп"
268,15

29/2013-
осигурање

15.04.2013.

СТР "ЗОО Пет шоп" 2.395,3129/2013-порез 15.04.2013.

"КТП Динчић" доо 4.708,8530/2013-ел.е. 15.04.2013.

"КТП Динчић" доо
345,15

30/2013-
осигурање

15.04.2013.

"КТП Динчић" доо 1.396,2830/2013-порез 15.04.2013.

СТР "Агроном" Пирот 1.243,2631/2013-ел.е. 15.04.2013.

СТР "Агроном" Пирот
178,83

31/2013-
осигурање

15.04.2013.

СТР "Агроном" Пирот 930,8731/2013-порез 15.04.2013.

"LU - YUANG" PR. 1.716,3832/2013-ел.е. 15.04.2013.

"LU - YUANG" PR.
304,63

32/2013-
осигурање

15.04.2013.

"LU - YUANG" PR. 4.188,8532/2013-порез 15.04.2013.

СТР "ЗОО Пет шоп" 2.360,6637/2013 27.05.2013.

"КТП Динчић" доо 2.056,6138/2013 27.05.2013.

СТР "Агроном" Пирот 1.227,3139/2013 27.05.2013.

"LU - YUANG" PR. 1.395,2440/2013 27.05.2013.

"КТП Динчић" доо 1.105,0445/2013 20.06.2013.

"LU - YUANG" PR. 1.497,9446/2013 20.06.2013.

СТР "Агроном" Пирот 1.923,7147/2013 20.06.2013.

СТР "ЗОО Пет шоп" 1.396,4348/2013 20.06.2013.

Укупно: 33.994,16

Укупни приходи: 332.974,16

14"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АД - Извештај за  април - јун 2013.



СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2013.за период од: 30.06.2013.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Нишу
18.896,00

85-026-00611-
2013-001

10.05.2013.

Привредни суд у Нишу
4.425,00

09-032-00233-
2013-001

10.05.2013.

Привредни суд у Нишу
4.425,00

06-032-00233-
2013-002

14.05.2013.

Укупно: 27.746,00

Накнада трошкова стечајног управника

"ЕКО Србија" а.д. Нови Београд 3.000,00БИ 15546 03.04.2013.

"ЕКО Србија" а.д. Нови Београд 1.500,00БИ 19276 08.04.2013.

"Теленор" ДОО, Београд
640,60

66-03395776-
1304

30.04.2013.

"Лукоил Србија" А.Д. 2.500,00000406005095 13.05.2013.

"Лукоил Србија" А.Д. 2.000,00000406005428 20.05.2013.

"Теленор" ДОО, Београд
600,00

03-04511677-
1305

31.05.2013.

"Лукоил Србија" А.Д. 500,00000406006441 11.06.2013.

Агенција за приватизацију Београд 14.859,4004/2013 30.04.2013.

Агенција за приватизацију Београд 14.900,0005/2013 31.05.2013.

"Лукоил Србија" А.Д. 1.000,00000406006515 18.06.2013.

"Лукоил Србија" А.Д. 2.500,00000415000309 19.06.2013.

"Лукоил Србија" А.Д. 500,00000406006785 25.06.2013.

"Теленор" ДОО, Београд
600,00

12-05563814-
1306

30.06.2013.

Агенција за приватизацију Београд 14.900,0006/2013 30.06.2013.

Укупно: 60.000,00

87.746,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

METRO Cash & Carry d.o.o. 2.561,00023/112-2697 13.04.2013.

"Милбој"Д.О.О. 430,00102 30.04.2013.

"Милбој"Д.О.О. 735,90125 31.05.2013.

"Милбој"Д.О.О. 521,00405/013 31.05.2013.

METRO Cash & Carry d.o.o. 2.691,82023/107-0146 25.06.2013.

"Милбој"Д.О.О. 300,00147 30.06.2013.

Укупно: 7.239,72

Електрична енергија

ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш - "Електродистрибуција Пирот" 7.836,4846-0040004-240 30.04.2013.

ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш - "Електродистрибуција Пирот" 6.719,7843-0040004-241 31.05.2013.

ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш - "Електродистрибуција Пирот" 5.559,3540-0040004-242 30.06.2013.

Укупно: 20.115,61

Пошта и телефон

"Телеком Србија" а.д.
1.558,80

56-139-010-
0009515

30.04.2013.

"Телеком Србија" а.д.
1.558,80

87-140-010-
0009488

31.05.2013.

"Телеком Србија" а.д.
1.558,80

68-141-010-
0009510

30.06.2013.

Укупно: 4.676,40
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Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

25,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.04.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd

437,40

Провизија и
други
финансијски
расходи

22.04.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd

50,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.04.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd

395,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.04.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd

50,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.05.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd

160,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.05.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd

432,40

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.05.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd

395,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.05.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd

25,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.06.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd

265,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.06.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd

288,34

Провизија и
други
финансијски
расходи

29.06.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd

395,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

29.06.2013.

Укупно: 2.918,14

Премија осигурања

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд
374,00

001145008262682
000-04/2013

30.04.2013.

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд
268,00

001145008262693
000-04/2013

30.04.2013.

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд
386,00

001145008262682
000-05/2013

31.05.2013.

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд
277,00

001145008262693
000-05/2013

31.05.2013.

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд
374,00

001145008262682
000-06/2013

30.06.2013.

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд
268,00

001145008262693
000-06/2013

30.06.2013.

Укупно: 1.947,00

Бруто зараде по уговору о делу

Антанасијевић Миодраг
35.785,00

Уг. о делу
04/2013-01

30.04.2013.

Костур Љубинко
35.785,00

Уг. о делу
04/2013-02

30.04.2013.

Антанасијевић Миодраг
35.786,00

Уг. о делу
05/2013

31.05.2013.
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Бруто зараде по уговору о делу

Антанасијевић Миодраг
36.827,00

Уг. о делу
06/2013

30.06.2013.

Укупно: 144.183,00

Књиговодствене услуге

"ПИ - Софт" доо 7.000,00300413/112 30.04.2013.

"ПИ - Софт" доо 7.000,00310513/112 31.05.2013.

"ПИ - Софт" доо 7.000,00300613/112 30.06.2013.

Укупно: 21.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

РС Општинска управа Општине Пирот, Одељење за привреду и
финансије, Локална пореска администрација

10.174,17

III-02-436-352-
90/2012
пословни
простор -2/4-
2013

15.05.2013.

РС Општинска управа Општине Пирот, Одељење за привреду и
финансије, Локална пореска администрација

2.755,16

III-02-436-352-
90/2012
земљиште –2/4-
2013

15.05.2013.

Укупно: 12.929,33

Административне таксе

Република Србија, Републичке административне таксе 380,0092-0790261 15.05.2013.

Укупно: 380,00

Трошкови оглашавања

"Политика новине и магазини" д.о.о. 19.800,0090290232 14.06.2013.

"Курир инфо" д.о.о. 40.000,8007-131627 14.06.2013.

"Наше Новине" д.о.о. 40.800,000135 14.06.2013.

Укупно: 100.600,80

Остали трошкови стечајне масе

СТР "Агроном" Пирот 260,0011/2013 09.04.2013.

Николић Павле 2.800,0039/2013 30.04.2013.

Николић Павле 2.800,0045/2013 31.05.2013.

Николић Павле 2.800,0064/2013 30.06.2013.

Укупно: 8.660,00

324.650,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 412.396,00
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-328603-78

01.04.2013. 4.539.556,78Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2013.за период од: 30.06.2013.

Камате и други финансијски приходи

Banca Intesa A.D.- Beograd 32.570,1208.04.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd 28.888,3308.05.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd 29.854,8610.06.2013.

Укупно: 91.313,31

Наплата потраживања

"YONG - HE" 2.634,3402.04.2013.

"YONG - HE" 0,1422.04.2013.

"КТП Динчић" доо 5.031,3526.04.2013.

"КТП Динчић" доо 4.000,0007.05.2013.

"КТП Динчић" доо 13.200,0024.05.2013.

Укупно: 24.865,83

Закуп (у извештајном периоду)

"LU - YUANG" PR. 37.760,0009.04.2013.

СТР "ЗОО Пет шоп" 15.000,0009.04.2013.

СТР "Агроном" Пирот 29.700,0010.04.2013.

СТР "ЗОО Пет шоп" 15.000,0009.05.2013.

СТР "Агроном" Пирот 29.700,0013.05.2013.

"LU - YUANG" PR. 37.760,0017.05.2013.

"КТП Динчић" доо 17.200,0024.05.2013.

"КТП Динчић" доо 17.200,0024.05.2013.

СТР "ЗОО Пет шоп" 15.000,0010.06.2013.

СТР "Агроном" Пирот 29.700,0011.06.2013.

"LU - YUANG" PR. 37.760,0011.06.2013.

Укупно: 281.780,00

Потраживања (у извештајном периоду)

СТР "Агроном" Пирот 1.243,2617.04.2013.

СТР "Агроном" Пирот 178,8317.04.2013.

СТР "Агроном" Пирот 930,8717.04.2013.

"LU - YUANG" PR. 1.716,3822.04.2013.

"LU - YUANG" PR. 304,6322.04.2013.

"LU - YUANG" PR. 4.188,8522.04.2013.

СТР "ЗОО Пет шоп" 3.354,6622.04.2013.

СТР "ЗОО Пет шоп" 268,1522.04.2013.

СТР "ЗОО Пет шоп" 2.395,3122.04.2013.

"КТП Динчић" доо 4.708,8520.05.2013.

"КТП Динчић" доо 345,1520.05.2013.

"КТП Динчић" доо 1.396,2820.05.2013.

СТР "Агроном" Пирот 1.227,3128.05.2013.

"КТП Динчић" доо 2.056,6130.05.2013.

СТР "ЗОО Пет шоп" 2.360,6603.06.2013.

"LU - YUANG" PR. 1.395,2404.06.2013.

СТР "Агроном" Пирот 1.923,7121.06.2013.

"LU - YUANG" PR. 1.500,0025.06.2013.

СТР "ЗОО Пет шоп" 1.397,0026.06.2013.

Укупно: 32.891,75

430.850,89Укупни приливи:
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Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2013.за период од: 30.06.2013.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Нишу 18.896,0015.05.2013.

Привредни суд у Нишу 4.425,0015.05.2013.

Привредни суд у Нишу 4.425,0022.05.2013.

Укупно: 27.746,00

Накнада трошкова стечајног управника

"ЕКО Србија" а.д. Нови Београд 3.000,0003.04.2013.

"Теленор" ДОО, Београд 600,0015.04.2013.

"ЕКО Србија" а.д. Нови Београд 1.500,0029.04.2013.

"Лукоил Србија" А.Д. 2.500,0013.05.2013.

"Теленор" ДОО, Београд 640,6014.05.2013.

"Лукоил Србија" А.Д. 2.000,0020.05.2013.

"Теленор" ДОО, Београд 600,0011.06.2013.

"Лукоил Србија" А.Д. 500,0011.06.2013.

"Лукоил Србија" А.Д. 1.000,0018.06.2013.

"Лукоил Србија" А.Д. 2.500,0019.06.2013.

"Лукоил Србија" А.Д. 500,0025.06.2013.

Укупно: 15.340,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

METRO Cash & Carry d.o.o. 2.561,0013.04.2013.

"Милбој"Д.О.О. 1.700,0022.04.2013.

"Милбој"Д.О.О. 532,0022.04.2013.

"Милбој"Д.О.О. 735,9011.06.2013.

"Милбој"Д.О.О. 521,0011.06.2013.

"Милбој"Д.О.О. 430,0011.06.2013.

METRO Cash & Carry d.o.o. 2.691,8225.06.2013.

Укупно: 9.171,72

Електрична енергија

ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш - "Електродистрибуција Пирот" 11.819,8115.04.2013.

ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш - "Електродистрибуција Пирот" 7.836,4824.05.2013.

ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш - "Електродистрибуција Пирот" 6.719,7824.06.2013.

Укупно: 26.376,07

Пошта и телефон

"Телеком Србија" а.д. 1.558,8015.04.2013.

"Телеком Србија" а.д. 1.558,8010.05.2013.

"Телеком Србија" а.д. 1.558,8011.06.2013.

Укупно: 4.676,40

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 25,0010.04.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd 437,4022.04.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd 50,0030.04.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd 395,0030.04.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd 50,0010.05.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd 160,0020.05.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd 432,4031.05.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd 395,0031.05.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd 25,0010.06.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd 265,0020.06.2013.
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Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 288,3429.06.2013.

Banca Intesa A.D.- Beograd 395,0029.06.2013.

Укупно: 2.918,14

Премија осигурања

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд 662,0004.06.2013.

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд 353,7511.06.2013.

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд 254,9211.06.2013.

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд 386,0011.06.2013.

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд 277,0011.06.2013.

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд 374,0024.06.2013.

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд 268,0024.06.2013.

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд 365,7524.06.2013.

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд 263,9224.06.2013.

Укупно: 3.205,34

Бруто зараде по уговору о делу

Антанасијевић Миодраг 35.785,0022.04.2013.

Костур Љубинко 35.785,0022.04.2013.

Антанасијевић Миодраг 35.785,0024.05.2013.

Костур Љубинко 35.785,0024.05.2013.

Антанасијевић Миодраг 35.786,0025.06.2013.

Укупно: 178.926,00

Књиговодствене услуге

"ПИ - Софт" доо 7.000,0031.05.2013.

"ПИ - Софт" доо 7.000,0031.05.2013.

Укупно: 14.000,00

Административне таксе

Република Србија, Републичке административне таксе 380,0015.05.2013.

Укупно: 380,00

Остали трошкови стечајне масе

Николић Павле 2.800,0023.04.2013.

СТР "Агроном" Пирот 260,0010.05.2013.

Николић Павле 2.800,0031.05.2013.

Николић Павле 2.800,0011.06.2013.

Укупно: 8.660,00

291.400,27Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2013. 4.679.007,40
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