
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

14.01.2015.

"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АД

01.07.2014. 30.09.2014.

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

4.912.282,62

0,00

Залихе

315.025,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

325.281,67

Друга финансијска средства (удели и акције)

11.603.151,29

Потраживања

6.050.562,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.07.2014.

Коментар

Стање рачуна на изводима банака на дан 01.07.2014. године :
         1. Banca INTESA рачун бр. 160-328603-78 извод бр. 69 од 30.06.2014. год.                          267.453,33 динара
         2. Комерцијална банка рачун бр. 205-205749-52 извод бр. 3 од 19.05.2014. год.                44.757,29 динара
         3. Комерцијална банка ( на орочењу )                                                                                        4.600.000,00 динара
         4. Благајна                                                                                                                                                        72,00 динара
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      УКУПНО                                                                                                                                  4.912.282,62 динара
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Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.912.282,62

325.281,67

0,00

315.025,00

6.050.562,00

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 11.603.151,29

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

4.188.850,00

4.912.282,62

325.281,67

0,00

315.025,00

1.861.712,00

4.188.850,00 7.414.301,29

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

Износ смањења по процењеној вредности

        5. Некретнине, постројења и опрема – смањење вредности у износу од 4.188.850,00 динара представља смањење вредности
имовине стечајног дужника по основу повраћаја имовине стечајног дужника у складу са Законом о враћању одузете имовине и
обештећењу и то следеће непокретности:
            А) Продавница „Стакло“
        Одлучујући по излучном захтеву од 24.12.2013. године упућеном од стране наследника бившег власника и то: Цолић Тројанке из
Београда, ул. Голсвортијева бр. 9/4 са обимом удела 1/1 на национализованој непокретној имовини – Породичној стамбеној згради у
ул. Трг Републике бр. 47, у Пироту, постојећој на к.п.бр. 730 и уписаној у ЛН бр. 8689 КО Пирот-град као зграда бр. 1, спратности ПР
(продавница „Стакло“) досадашњег власника „Инекс ангропромет“ АД у стечају, Пирот, Николе Пашића бб са делом поседа 1/1 и на
градском грађевинском земљишту које чини к.п.бр. 730,  уписаном у ЛН бр. 8689 КО Пирот- град као грађевинско земљиште у државној
својини досадашњег корисника „Инекс ангропромет“ АД у стечају, Пирот, Николе Пашића бб са обимом удела 1/1, а по основу
правноснажног и извршног решења Агенције за реституцију, Подручне јединице Ниш бр. бр. 46-5275/2012 од 14.05.2013. године дана
04.02.2014. године излучни захтев је одбијен.
        Излучни поверилац је по основу одбијеног излучног захтева поднео тужбу ради излучења из стечајне масе туженог, породичне
стамбене зграде у Ул. Трг Републике бр. 47, у Пироту, постојеће на к.п.бр. 730 и уписане у ЛН бр. 8689 КО Пирот-град као зграда бр. 1,
спратности ПР и градског грађевинског земљишта које чини к.п.бр. 730,  уписаног у ЛН бр. 8689 КО Пирот- град.
        Пресудом Привредног суда у Нишу 4. П. бр. 130/2014 од 13.03.2014. год. усвојен је тужбени захтев тужиље, бившег власника, за
излучење из стечајне масе туженог, породичне стамбене зграде у ул. Трг Републике бр. 47, у Пироту, постојеће на к.п.бр. 730 и уписане у
ЛН бр. 8689 КО Пирот-град као зграда бр. 1, спратности ПР и градског грађевинског земљишта које чини к.п.бр. 730,  уписаног у ЛН бр.
8689 КО Пирот- град.
        Пресудом Привредног апелационог суда у Београду 1 Пж 3804/14 од 04.06.2014. године одбијена је жалба туженог АД „Инекс
ангропромет“ у стечају и потврђена пресуда Привредног суда у Нишу 4. П. бр. 130/2014 од 13.03.2014. год.
        Споразумом о примопредаји излучном повериоцу је у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу враћена
имовина и то: породична стамбена зграда у Ул. Трг Републике бр. 47, у Пироту, постојеће на к. п. бр. 730 и уписане у ЛН бр. 8689 КО
Пирот-град као зграда бр. 1, спратности ПР, површине 126 м2 (продавница «Стакло») , као и градско грађевинско земљиште које чини к.
п. бр. 730,  уписаног у ЛН бр. 8689 КО Пирот - град, а сходно пресуди Привредног суда у Нишу 4. П. бр. 130/2014 од 25.03.2014. год..
 Предмет предаје не чини објекат под називом магацин «Острог», површине 139м2, постојећи на кп 730, уписаној у ЛН број 8689 КО
Пирот град, који објекат је бесправно изградио стечајни дужник и који чини предмет благовременог захтева за легализацију, о којем
још увек није одлучено.
          Предмет предаје не чини градско грађевинско земљиште под објектом – магацином «Острог», површине 139м2, као ни део
предметне кп 730, уписане у ЛН број 8689 КО Пирот град, који је неопходан за редовну употребу овог објекта, и који ће бити
прецизиран у поступку легализације, односно посебном поступку, сходно Закону о планирању и изградњи.
        Споразум о примопредаји продавнице „Стакло“ је потписан 15.08.2014. године.
        Записник о примопредаји продавнице „Стакло“ је потписан 15.08.2014. године.
        Наведена непокретност је приликом израде Економско-финансијског извештаја о положају стечајног дужника за потребе
поверилачког рочишта процењена у вредности од 4.188.850,00 динара.
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Коригована
вредност
имовине

Укупно

Умањење вредности имовине због продаје

Имовина

Друга финансијска средства (удели и акције)

Смањење

0,00

 1.

 2.

2.411,440,00

0,00

Остварена
продајна цена или

наплаћено
потраживање

0,00 3.

 4.

0,00Залихе

Повећање

Потраживања

0,00

0,00

1.861.712,00Некретнине, постројења и опрема

0,00

315.025,00

0,00

322.870,23

0,00

0,00

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене

продајне цене

2.499.607,23

0,00

2.411,44

0,00

1г

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        1.Наплата потраживања у износу од 2.411,44 динара састоји се од :
            - плаћеног заосталог рачуна за ел. енергију за продавницу "Пољопривредник" за јун 2013. године од стране закупца
Пољопривредна апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 1.301,74 динара,
            - плаћених заосталих трошкова осигурања за продавницу "Пољопривредник" за период од 01.04. до 30.06.2013. године од стране
закупца Пољопривредна апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 178,83 динара,
            - плаћеног заосталог пореза на имовину за продавницу "Пољопривредник" за период од 01.04. до 30.06.2013. године од стране
закупца Пољопривредна апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 930,87 динара.

0,00

98.848,32 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.

37.760,00

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.

44.187,00

Врста прилива

Разлика остварених
прихода и прилива

0,00

0,00

0,00

0,00

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.760,00

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

37.760,00

90.009,88

0,00

2.411,44

6.427,00 6.427,00

2а

2

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

       1. Камате и други финансијски приходи у износу од 90.009,88 динара састоје се од :
            - приписа камате по виђењу од стране Комерцијалне банке АД Београд са стањем на дан 15.07.2014. године у износу од 27,45
динара,
            - приписа камате у износу од 45.709,85 динара на име орочења новчаних средстава у износу од 4.600.000,00 динара по Анексу бр.
1 Уговора о орочавању динарских средстава бр. 00-420-0500714.8 закљученог са Комерцијалном банком АД Београд за период од
19.05.2014. год. до 18.07.2014. год. (камата 6,50 % на годишњем нивоу за период од 19.05. до 12.06.2014. год. и камата 6,00 % на
годишњем нивоу за период од 12.06. до 18.07.2014. год.).
            - приписа камате у износу од 44.272,57 динара на име орочења новчаних средстава у износу од 4.600.000,00 динара по Анексу бр.
2 Уговора о орочавању динарских средстава бр. 00-420-0500714.8 закљученог са Комерцијалном банком АД Београд за период од
18.07.2014. год. до 16.09.2014. год. (камата 6,00 % на годишњем нивоу).
        3. Наплата потраживања у износу од 2.411,44 динара ( објашњење погледати у табели 1г. „Умањење вредности имовине због
продаје“ у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање ).
        8. Прилив на име потраживања ( у извештајном периоду ) у износу од 6.427,00 динара састоји се од :
            - плаћеног пореза на имовину за продавницу "Пољопривредник" за период од 01.01. до 15.02.2014. године од стране закупца
Пољопривредна апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 918,00 динара,
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            - плаћеног пореза на имовину за продавницу "Тијабара" за период од 01.01. до 31.03.2014. године од стране закупца СТР "ЗОО
Пет шоп", ул. Обилићева бр. 10 из Пирота у износу од 1.377,00 динара,
            - плаћеног пореза на имовину за продавницу "Стакло" за период од 01.01. до 31.03.2014. године од стране закупца "LU - YUANG"
ПР, Трг Републике бр. 49 из Пирота у износу од 4.132,00 динара,

Фактурисана вредност у извештајном периоду

        7. Фактурисани износ за закуп од 37.760,00 динара састоји се од :
            - фактурисаног закупа за продавницу "Стакло" за период од 01.07. - 31.07.2014. 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 6.427,00 динара састоји се од :
            - фактурисаниог пореза на имовину за продавницу "Пољопривредник" за период од 01.01. до 15.02.2014. године закупцу
Пољопривредна апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 918,00 динара,
            - фактурисаниог пореза на имовину за продавницу "Тијабара" за период од 01.01. до 31.03.2014. године закупцу СТР "ЗОО Пет
шоп", ул. Обилићева бр. 10 из Пирота у износу од 1.377,00 динара,
            - фактурисаниог пореза на имовину за продавницу "Стакло" за период од 01.01. до 31.03.2014. године закупцу "LU - YUANG" ПР,
Трг Републике бр. 49 из Пирота у износу од 4.132,00 динара,

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

33.200,00 3.900,002. Судски трошкови 3.900,00 0,0037.100,00

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

811.167,18 30.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 30.000,00 835.131,816.035,37

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 43.135,37844.367,18 33.900,00 33.900,00 835.131,81

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

64,80 0,001. Канцеларијски материјал 3.000,00 64,800,00

6.538,24 1.032,312. Електрична енергија 5.000,00 20,997.549,56

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

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

0,00 794,005. Пошта и телефон 3.000,00 0,00794,00

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 1.312,408. Платни промет 4.500,00 0,001.312,40

0,00 0,009. Премија осигурања 1.000,00 0,000,00

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

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

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

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

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

36.830,00 110.481,0015. Бруто зараде по уговору о делу 110.481,00 73.657,0073.654,00

9.000,00 9.000,0016. Књиговодствене услуге 9.000,00 18.000,000,00

50.000,00 30.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 30.000,00 70.000,0010.000,00

24.470,02 17.597,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 20.397,00 42.067,020,00
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42,00 3.110,0019. Административне таксе 3.110,00 3.152,000,00

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

8.000,00 24.000,0024. Остали трошкови стечајне масе 30.000,00 16.000,0016.000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 109.309,96134.945,06 222.488,00 197.326,71 222.961,81

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

         Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.бр. 43/2010 од 18.09.2014. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јул
2014. године у укупном износу од 77.827,00 динара.
         Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.бр. 43/2010 од 26.09.2014. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец
август 2014. године у укупном износу од 79.937,00 динара.
         Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.бр. 43/2010 од 23.10.2014. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец
септембар 2014. године у укупном износу од 98.624,00 динара.
         Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2014. године износи 256.388,00 динара (77.827,00 + 79.937,00 + 98.624,00 = 256.388,00
динара).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

       2. Судски трошкови у износу од 3.900,00 динара састоје се од следећих ставки :
            - таксе на жалбу, по упозорењу за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу од 12.09.2014. године, у правној ствари тужиоца
АД "INEX-ANGROPROMET" Пирот у стечају против туженог Цолић Тројанке из Београда, ул. Голсфортијева бр. 9/4, у износу од 3.900,00
динара у предмету Привредног суда у Нишу П-1059/2014.
        5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 30.000,00 динара представља накнаду трошкова стечајном управнику за
период од 01.07. – 30.09.2014. године који по Решењу Привредног суда у Нишу 3 Ст.бр. 43/2010 од 09.07.2014. године за период од
01.04.2014. – 30.09.2014. године износе 10.000,00 динара месечно, Ови трошкови се састоје од :
            - трошкова горива повереника стечајног управника у месецу јулу 2014. године у износу од 4.500,00 динара и трошкова мобилног
телефона за јул 2014. године у износу од 1.500,00 динара.
            - трошкова горива повереника стечајног управника у месецу августу 2014. године у износу од 4.500,00 динара и трошкова
мобилног телефона за август 2014. године у износу од 1.500,00 динара.
            - трошкова горива повереника стечајног управника у месецу септембру 2014. године у износу од 5.500,00 динара и трошкова
мобилног телефона за септембар 2014. године у износу од 500,00 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

        2. Трошкови електричне енергије у укупном износу од 1.032,31 динара састоје се од:
            - рачуна за ел. енергију за јул 2014. године у износу од 1.032,31 динара који састоји се од износа за утрошену електричну енергију
за продавницу "Стакло" у износу од 1.032,31 дин. који је уједно и приход јер га плаћа закупац пословних простора, док је бројило које се
налази у продавници „Партизан“ одјављено на период од годину дана.
        5. Рачуни за пошту и телефон у износу од 794,00 динара се састоје од :
            - трошкова слања поште у извештајном периоду у износу од 794,00 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 пословних банака, код којих стечајни дужник има отворене текуће рачуне, на име
трошкова платног промета и вођења рачуна.
       15. Бруто зараде по Уговору о делу у износу од 110.481,00 динара састоје се од :
            - бруто зарада по уговору о делу за 1 ангажовано лице у месецу јулу 2014. године.у бруто износу од 36.827,00 динара,
            - бруто зарада по уговору о делу за 1 ангажовано лице у месецу августу 2014. године.у бруто износу од 36.827,00 динара,
            - бруто зарада по уговору о делу за 1 ангажовано лице у месецу септембру 2014. године.у бруто износу од 36.827,00 динара,
       16.  Књиговодствене услуге у износу од 9.000,00 динара састоје се од :
            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.07. – 31.07.2014. године привредног друштва "ПИ - Софт" ДОО из Пирота.у
износу од 3.000,00 динара,
            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.08. – 31.08.2014. године привредног друштва "ПИ - Софт" ДОО из Пирота.у
износу од 3.000,00 динара,
            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.09. – 30.09.2014. године привредног друштва "ПИ - Софт" ДОО из Пирота.у
износу од 3.000,00 динара.
       17. Накнада за заступање у износу од 30.000,00 динара представља накнаду адвокату Милошу Манџукићу из Ниша за потребе
заступања стечајног дужника за јул, август и септембар 2014. године (3 месеца х 10.000,00 динара).

Коментар
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      18. Порези у износу од 17.597,00 динара се односе на порез на имовину стечајног дужника за период од 01.01.2014. год. до
30.09.2014. године према поднетој пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2014. годину и измењеној пореској пријави од
02.07.2014. године.
      19. Административне таксе у износу од 3.110,00 динара састоје се од:
            - накнаде за вађење ОП обрасца у износу од 270,00 динара (накнада од 230,00 динара и трошкови уплате од 40,00 динара).
            - накнаде АПР-у за промену података овлашћеног лица у износу од 2.840,00 динара (накнада од 2.800,00 динара и трошкови
уплате од 40,00 динара)
       24. Остали трошкови у износу од 24.000,00 динара састоје се од :
            - накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец јул 2014. године у износу од 8.000,00 динара,
            - накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец август 2014. године у износу од 8.000,00 динара,
            - накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец септембар 2014. године у износу од 8.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка

        2. Плаћени судски трошкови у износу од 37.100,00 динара састоје се од следећих ставки :
            - плаћене таксе на другостепену одлуку по жалби, по налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу од 24.06.2014.
године, у правној ствари тужиоца Цолић Тројанке из Београда, Голсфортијева бр. 9 против туженог АД "INEX-ANGROPROMET" Пирот у
стечају у износу од 3.900,00 динара у предмету Привредног суда у Нишу И-130/2014.
            - исплаћених трошкова парничног поступка у износу од 29.300,00 динара у правној ствари тужиоца Цолић Тројанке из Београда
против туженог АД "INEX-ANGROPROMET" Пирот у стечају. Пресудом Привредног апелационог суда у Београду 1 Пж 3804/14 од
04.06.2014. године, којом се потврђује пресуда Привредног суда у Нишу 4 П. 130/2014 од 13.03.2014. године, обавезује се стечајни
дужник да тужиоцу на име трошкова спора исплати износ од 29.300,00 динара,
            - плаћене таксе на жалбу, по упозорењу за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу од 12.09.2014. године, у правној ствари
тужиоца АД "INEX-ANGROPROMET" Пирот у стечају против туженог Цолић Тројанке из Београда, ул. Голсфортијева бр. 9/4, у износу од
3.900,00 динара у предмету Привредног суда у Нишу П-1059/2014.
        5. Исплаћена накнада трошкова стечајног управника у износу од 6.035,37 динара се састоји од исплаћених трошкова горива
повереника стечајног управника из јула 2014. год. у износу од 4.500,00 динара и трошкова мобилног телефона повереника стечајног
управника за мај 2014. године у износу од 1.535,37 динара.

Обавезе стечајне масе:

        2. Плаћени трошкови електричне енергије у износу од 7.549,56 динара састоје се од :
            - плаћеног рачуна за ел. енергију за месец мај 2014. године у износу од 4.252,80 динара који се састоји од износа за утрошену
електричну енергију за продавницу "Стакло" у износу од 2.164,72 дин. (главни дуг 2.161,03 + камата 3,69 динара) и накнаде за мерно
место у продавници „Партизан“ за април и мај 2014. год. у износу од по 1.032,31 динара и камате у износу од 23,46 динара.
            - плаћеног рачуна за ел. енергију за јун 2014. године у износу од 2.264,45 динара који се састоји од износа за утрошену електричну
енергију за продавницу "Стакло" у износу од 2.264,45 дин. (главни дуг 2.163,02 + камата 101,43 динара),
            - плаћеног рачуна за ел. енергију за месец јул 2014 године у износу од 1.032,31 динара који се састоји од износа за утрошену
електричну енергију за продавницу "Стакло" у износу од 1.032,31 дин.
        5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 794,00 динара се састоје од плаћених трошкова слања поште у извештајном
периоду.
        8. Платни промет представља провизију пословних банака, код којих стечајни дужник има отворене текуће рачуне, на име
трошкова платног промета и вођења рачуна.
       15. Исплаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 73.654,00 динара сачињавају :
            - исплата бруто зараде по уговора о делу за ангажовано лице у месецу јуну 2014. године у износу од 36.827,00 динара,
            - исплата бруто зараде по уговора о делу за ангажовано лице у месецу јулу 2014. године у износу од 36.827,00 динара.
      17. Исплаћена накнада за заступање у износу од 10.000,00 динара представља исплаћену накнаду адвокату Милошу Манџукићу из
Ниша за месец јануар 2014. године.
      24. Плаћени остали трошкови у износу од 16.000,00 динара састоје се од :
            - плаћене накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец јун 2014. године у износу од 8.000,00 динара,
            - плаћене накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец јул 2014. године у износу од 8.000,00 динара.
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 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) 30.09.2014.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

4.912.210,62 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2014.

 5.

152.373,33

 4.

4.858.685,61

 2. 98.848,32

 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 са стањем на дан 30.09.2014. год. у износу од
253.654,12 динара,
        - текућем рачуну број 205-205749-52 који се води код Комерцијалне банке АД Београд са стањем на дан 30.09.2014. год. у износу од
5.031,49 динара и
        - на орочењу код Комерцијалне банке АД Београд као најповољнијег понуђача услова орочења налази се орочени износ од
4.600.000,00 динара орочен на период од 60 дана почев од 16.09.2014. године.

72,00

Крајње стање у благајни

72,0001.07.14.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2014.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У току извештајног периода је дошло до смањења средстава у благајни за износ подигнутих средстава на име послате поште у износу од
72,00 динара.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Миодраг Антанасијевић1. 36.827,00

Миодраг Антанасијевић2. 36.827,00

73.654,00Укупно

Исплаћени бруто износи по уговору о делу ангажованом лицу за јун и јул 2014. године :

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

1. Антанасијевић Миодраг   01.06.-30.06.2014.       20.240,00         16.587,00        36.827,00
1. Антанасијевић Миодраг   01.07.-31.07.2014.       20.240,00         16.587,00        36.827,00

Коментар

6.

 5. 315.025,00

4.858.685,61

 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

1.861.712,00

5

0,00

30.09.2014.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

360.630,23

7.396.052,84

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

     1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 4.858.685,61 динара сачињавају :
        - На текућем рачуну број 160 - 328603 - 78 налази се износ од 253.654,12 динара ( Извод бр. 82 од 30.09.2014. године - Banca Intesa )
        - На текућем рачуну број 205 - 205749 - 52 налази се износ од 5.031,49 динара ( Извод бр. 7 од 15.09.2014. године - Комерцијална
банка )
        - Орочени износ код Комерцијалне банке у износу од 4.600.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
* дневни изводи за извештајни период
* евиденција извода по врстама прилива и одлива
* спецификација излазних и улазних фактура
* извештај повереника о оствареним активностима
* извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном већу
4 Стечајном судији
5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника
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Списак остварених активности у извештајном периоду

03.07.2014.  Измењена пореска пријава
Дана 03.07.2014. године Општини Пирот-Локалној пореској администрацији је поднета измењена Пореска пријава о утврђеном порезу
на имовину за 2014. годину из разлога предаје дела имовине стечајног дужника бившим власницима у складу са Законом о враћању
одузете имовине и обештећењу

03.07.2014.  Образложење поднете пореске пријаве
Дана 03.07.2014. године Општини Пирот-Локалној пореској администрацији је извршена достава образложења и допунске
документације у вези предмета поднете пореске пријаве за порез на имовину за 2014. годину као одговор на допис исте за доставу
података у вези пријављене вредности имовине стечајног дужника по фер вредности.

08.07.2014.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на ангажовање лица у месецу мају 2014. године.

08.07.2014.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на ангажовање лица у месецу јуну 2014. године.

10.07.2014.  Пресуда Привредног апелационог суда
Дана 10.07.2014. године примљена је пресуда Привредног апелационог суда у Београду 1 Пж 3804/14 од 04.06.2014. године којом је
одбијена жалба туженог АД „Инекс ангропромет“ у стечају и потврђена пресуда Привредног суда у Нишу 4. П. бр. 130/2014 од
13.03.2014. год. у вези повраћаја имовине стечајног дужника (продавница „Стакло“) бившим власницима у складу са Законом о
враћању одузете имовине и обештећењу.

14.07.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 14.07.2014. г. у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 09.07.2014. г. којим се делимично
усваја предлог стечајног управника стечајног дужника АД „ИНЕКС АНГРОПРОМЕТ“ у стечају из Пирота па СЕ ОДРЕЂУЈЕ ПРЕЛИМИНАРНА
НАКНАДА ТРОШКОВА стечајном управнику стечајног дужника АД „ИНЕКС АНГРОПРОМЕТ“ у стечају из Пирота у месечном износу од
10.000,00 динара, за период од 01.04.2014. године до 30.09.2014. године. Одбија се предлог стечајног управника у делу који се односи
на одређивање прелиминарне месечне накнаде трошкова стечајном управнику и то за разлику између висине траженог (20.000,00
динара) и висине одобреног износа (10.000,00 динара) КАО НЕОСНОВАН.

14.07.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 14.07.2014. г. у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 10.07.2014. г. о одобравању
ангажовања 1 лица по уговору о делу за месец мај 2014. године у бруто износу од 36.827,00 динара.

14.07.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 14.07.2014. г. у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 10.07.2014. г. о одобравању
ангажовања 1 лица по уговору о делу за месец јун 2014. године у бруто износу од 36.827,00 динара.

18.07.2014.  Орочење
Дана 18.07.2014. године код Комерцијалне банке АД Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења, орочен је износ слободних
динарских средстава стечајног дужника од 4.600.000,00 динара на период од 60 дана односно од 18.07.2014. год. до 16.09.2014. године.

21.07.2014.  Уговор о закупу
Дана 21.07.2014. године закључен је уговор о закупу између стечајног дужника као закупца и закуподавца Зорице Вељковић из Пирота,
ул. Вука Пантелића бр. 2 за закуп приземног пословног простора – објекта површине 16 м2 као и дела гараже површине 4 м2, који
објекти се налазе на адреси Вука Пантелића бр. 2 у Пироту на КП бр. 2148 уписани у листу непокретности број 991 КО Пирот-град, почев
од 01.07.2014. године па до окончања стечајног поступка. Закупљени простор се користи за обављање послова стечајног дужника и
архивирања документације у вези са стечајним поступком.

31.07.2014.  Молба
Дана 31.07.2014. године примљена је молба упућена од стране привредног друштва „Катекс“ доо из Пирота, Николе Пашића бр. 79 у
вези издавања потврде да ли се пословни објекат под именом ТЕХНОМЕТАЛ на локацији у ул. Књаза Милоша бр. 50 кп бр. 1699/2 КО
Пирот-град налази у стечајној маси стечајног дужника.

07.08.2014.  Извештај адвоката
Дана 07.08.2014. године примљен је извештај ангажованог адвоката Милоша Манџукића из Ниша о стању у судским споровима у
периоду од 01.06. до 31.07.2014. године послат путем електронске поште.

12.08.2014.  Записник о увођењу у дужност
Дана 12.08.2014. године извршено је увођење у дужност повереника стечајног управника Горана Пауновића из Пирота и примопредаја
дужности у стечајном поступку над стечајним дужником АД „ИНЕКС АНГРОПРОМЕТ“ у стечају, Пирот, Николе Пашића бб из разлога што
је претходни повереник Павле Николић из Пирота преминуо дана 01.08.2014. године. При увођењу у дужност повереника Горана
Пауновића из Пирота, који је пуномоћјем бр. 10-1510/14-108/03 од 07.08.2014. године овлашћен од стране стечајног управника, дана
12.08.2014. године сачињен је и Записник о увођењу у дужност повереника стечајног управника  и примопредаја дужности у стечајном
поступку над стечајним дужником „ИНЕКС АНГРОПРОМЕТ“ у стечају, Пирот, Николе Пашића бб..

14.08.2014.  Споразум и записник о примопредаји продавнице "Стакло"
Дана 14.08.2014. године потписан је споразум и записник о примопредаји продавнице "Стакло" на адреси Трг Републике бр. 47 којим се
врши излучење и примопредаја продавнице "Стакло" на адреси Трг Републике бр. 47 наследнику бившег власника Цолић Тројанки из
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Београда, ул. Голсвортијева бр. 9/4 уз констатовање стања бројила и стања водомера.

15.08.2014.  ОП образац
Дана 15.08.2014. год. у Основном суду у Пироту од стране повереника стечајног управника извађен је ОП образац за потребе промене
података овлашћеног лица у АПР-у.

15.08.2014.  Захтев за промену података у АПР-у
Након уплате накнаде за промену података од стране повереника стечајног управника упућен је захтев АПР-у са потребном пратећом
документацијом за промену података овлашћеног лица дана 15.08.2014. године.

18.08.2014.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на предложени план трошкова за месец мај 2014. год.

18.08.2014.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на предложени план трошкова за месец јун 2014. год.

18.08.2014.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на предложену допуну плана трошкова за месец јун 2014. год.

18.08.2014.  Закључак Општинске управе Општине Пирот
Дана 18.08.2014. године примљен је закључак Општинске управе Општине Пирот-Оделења за урбанизам, стамбено-комуналне послове,
грађевинарство и инспекцијске послове бр. 03-У-351/1410-10 од 13.08.2014. године којим се прекида поступак у предмету легализације
магацина изграђеног на локацији у улици Трг Републике 49 у Пироту, на кп бр. 730 КО Пирот-град и налаже подносиоцу захтева за
легализацију „Инекс ангропромет“ АД Пирот у стечају да код надлежног суда покрене поступак за решавање својинско правних односа
на делу кп бр. 730 КО Пирот-град на коме је објекат бесправно изграђен или имовинско правних односа у погледу предметног објекта-
магацина.

20.08.2014.  Достава кварталног извештаја
Извршена је достава кварталног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01. - 31.03.2014. год, :
- Привредном суду у Нишу поднет 20.08.2014. год.,
- АЛСУ поштом 20.08.2014. год. ,
- Председнику Одбора поверилаца лично уручено 20.08.2014. год. и
- председнику Скупштине поверилаца лично уручено 20.08.2014. год.

20.08.2014.  Достава документације Привредном суду у Нишу
Дана 20.08.2014. год. Привредном суду у Нишу је достављено Пуномоћје Агенције за приватизацију РС – Центра за стечајеве бр. 10-
1510/14-108/03 од 07.08.2014. године којим се овлашћује повереник Горан Пауновић из Пирота да у име и за рачун Агенције за
приватизацију обавља послове и радње из надлежности Агенције за приватизацију као стечајног управника предвиђене Законом којим
се уређује стечајни поступак, у стечајном поступку који се води над привредним друштвом АД „Инекс ангропромет“ у стечају из Пирота
каи и примерак Записника о увођењу у дужност у стечајном поступку над стечајним дужником АД „Инекс ангропромет“ у стечају из
Пирота, Николе Пашића бб, од 12.08.2014. године.

21.08.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 21.08.2014. г. у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 19.08.2014. г. којим се делимично
одобравају трошкови стечајног поступка за месец мај 2014. године у укупном износу од 80.827,00 динара, а према спецификацији
трошкова датој у приложеном акту Плану трошкова са образложењем, који чини саставни део решења (осим тачке 5. спецификације –
„Накнада трошкова стечајном управнику“), док се одбија захтев стечајног управника у делу који се односи на накнаду трошкова
стечајног управника и то за разлику између предложеног (20.000,00 динара) и одобреног износа (10.000,00 динара).

21.08.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 21.08.2014. г. у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 19.08.2014. г. којим се делимично
одобравају трошкови стечајног поступка за месец јун 2014. године у укупном износу од 77.827,00 динара, а према спецификацији
трошкова датој у приложеном акту Плану трошкова са образложењем, који чини саставни део решења (осим тачке 5. спецификације –
„Накнада трошкова стечајном управнику“), док се одбија захтев стечајног управника у делу који се односи на накнаду трошкова
стечајног управника и то за разлику између предложеног (20.000,00 динара) и одобреног износа (10.000,00 динара).

27.08.2014.  Промена података у АПР-у
Решење АПР-а БД 70291/2014 од 21.08.2014. год. којим се усваја регистрациона пријава , па се у Регистар привредних субјеката
региструје промена података код  Акционарско друштво за унутрашњу и спољну трговину INEX-ANGROPROMET Пирот - у стечају и то
следећих промена:
Промена законских заступника:
Брише се:
- Име и презиме: Павле Николић
   ЈМБГ 1905953732528
Уписује се:
- Име и презиме: Горан Пауновић
   ЈМБГ 0211959732524
Решење је примљено дана 27.08.2014. године.

04.09.2014.  Уговор о орочавању динарских средстава
Дана 04.09.2014. год. примљен је потписани примерак Анекса бр. 2 Уговора о орочавању динарских средстава бр. 00-420-0500714.8
којим се орочава износ од 4.600.000,00 динара код Комерцијалне банке АД Београд на период од 60 дана односно од 18.07.2014. год.
до 16.09.2014. године.

10"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АД - Извештај за  јул - септембар 2014.



08.09.2014.  Пуномоћје за заступање
Дана 08.09.2014. године адвокату Милошу Манџукићу из Ниша потписано је пуномоћје за заступање стечајног дужника у предмету
против Цолић Тројанке из Београда ради утврђивања права својине на ванкњижном објекту и право коришћења на земљишту кп бр.
730 КО Пирот-град.

12.09.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 12.09.2014. г. у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 08.09.2014. г. којим се одобрава
допуна трошкова стечајног поступка за месец јун 2014. године у укупном износу од 33.200,00 динара, а према спецификацији трошкова
датој у приложеном акту – допуни Плана трошкова са образложењем, која чини саставни део решења.

15.09.2014.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поштом је упућен захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на ангажовање лица у месецу јулу 2014. године.
Пошиљка је примљена у Привредном суду у Нишу дана 16.09.2014. године увидом у повратницу.

15.09.2014.  Обавештење Општинској управи Општине Пирот
Дана 15.09.2014. године Општинској управи Општине Пирот- Оделењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и
инспекцијске послове је достављено обавештење о подношењу тужбе у Привредном суду у Нишу дана 12.09.2014. године у вези објекта
и земљишта на кп бр. 730 КО Пирот-град а по примљеном допису од истих бр. 03-У-351/1410-10 од 13.08.2014. године којим се прекида
поступак у предмету легализације магацина изграђеног на локацији у улици Трг Републике 49 у Пироту, на кп бр. 730 КО Пирот-град и
налаже подносиоцу захтева за легализацију „Инекс ангропромет“ АД Пирот у стечају да код надлежног суда покрене поступак за
решавање својинско правних односа на делу кп бр. 730 КО Пирот-град на коме је објекат бесправно изграђен или имовинско правних
односа у погледу предметног објекта-магацина.

16.09.2014.  Орочење
Дана 16.09.2014. године код Комерцијалне банке АД Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења, орочен је износ слободних
динарских средстава стечајног дужника од 4.600.000,00 динара на период од 60 дана односно од 16.09.2014. год. до 15.11.2014. године.

16.09.2014.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поштом је упућен захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на предложени план трошкова за месец јул 2014. године.
Пошиљка је примљена у Привредном суду у Нишу дана 17.09.2014. године увидом у повратницу.

17.09.2014.  Одговор на жалбу
Дана 17.09.2014. године Општинској управи Општине Пирот- Оделењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и
инспекцијске послове поштом је упућен одговор на жалбу коју је изјавила Цолић Тројанка, преко пуномоћника Миомира Иванковића из
Пирота на закључак Општинске управе Општине Пирот- Оделења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и
инспекцијске послове бр. 03-У-351/1410-10 од 13.08.2014. године којим се прекида поступак у предмету легализације магацина
изграђеног на локацији у улици Трг Републике 49 у Пироту, на кп бр. 730 КО Пирот-град и налаже подносиоцу захтева за легализацију
„Инекс ангропромет“ АД Пирот у стечају да код надлежног суда покрене поступак за решавање својинско правних односа на делу кп бр.
730 КО Пирот-град на коме је објекат бесправно изграђен или имовинско правних односа у погледу предметног објекта-магацина.
Одговор на жалбу је примљен у Општинској управи Општине Пирот дана 19.09.2014. године увидом у повратницу.

17.09.2014.  Закључак Привредног суда у Нишу
Дана 17.09.2014. године примљен је закључак Привредног суда у Нишу посл.бр. Ив. 261/2014 од 12.09.2014. године којим се налаже
извршном повериоцу да се изјасни да ли је намирио своје потраживање и у ком износу, и уколико није да се изјасни о наставку
поступка у овој правној ствари (извршни поверилац „Инекс ангропромет“ АД у стечају против извршног дужника „КТП Динчић“ доо из
Пирота), и предложи даље поступање и наведе средства извршења као и да је извршни поверилац дужан да поступи по закључку у року
од 5 радних дана, под претњом наступања правних последица из члана 76. став 1. тачка 4. Закона о извршењу и обезбеђењу.

19.09.2014.  Записник о попису и процени
Дана 19.09.2014. године примљен је Записник о попису и процени Привредног суда у Нишу сачињен дана 10.09.2014. године у правној
ствари извршног повериоца „Инекс ангропромет“ АД у стечају против извршног дужника Цветковић Милоша из Пирота у предмету
пословни број И 16/2014 у којем се констатује да је суд излазио на дату адресу дужника у Пироту у ул. Ћирила и Методија бр. 33а/29, да
дужник није затечен на наведеној адреси, да је стан закључан, да на позив суда нико није одговарао и да испред стана нису пронађене
ствари за попис.

24.09.2014.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на предложени план трошкова за месец август 2014. год.

24.09.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 24.09.2014. г. у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 18.09.2014. г. којим се одобравају
трошкови стечајног поступка за месец јул 2014. године у укупном износу од 77.827,00 динара, а према спецификацији трошкова датој у
приложеном акту Плану трошкова са образложењем, који чини саставни део решења и којим се обавезује стечајни управник стечајног
дужника АД „Инекс ангропромет“ у стечају из Пирота да трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе по Плану одобреном у
укупном износу од 77.827,00 динара ИСПЛАЋУЈЕ у износима стварно насталих трошкова за наведени период.

24.09.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 24.09.2014. г. у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 18.09.2014. г. о одобравању
ангажовања 1 лица по уговору о делу за месец јул 2014. године у бруто износу од 36.827,00 динара.

25.09.2014.  Одговор на закључак Привредног суда у Нишу
Дана 25.09.2014. године Привредном суду у Нишу је достављен одговор на закључак истог суда посл.бр. Ив. 261/2014 од 12.09.2014.
године, а који је примљен 17.09.2014. године, којим се налаже извршном повериоцу да се изјасни да ли је намирио своје потраживање
и у ком износу, и уколико није да се изјасни о наставку поступка у овој правној ствари (извршни поверилац „Инекс ангропромет“ АД у
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стечају против извршног дужника „КТП Динчић“ доо из Пирота), и предложи даље поступање и наведе средства извршења.

26.09.2014.  Уговор о орочавању динарских средстава
Дана 26.09.2014. год. примљен је потписани примерак Анекса бр. 3 Уговора о орочавању динарских средстава бр. 00-420-0500714.8
којим се орочава износ од 4.600.000,00 динара код Комерцијалне банке АД Београд на период од 60 дана односно од 16.09.2014. год.
до 15.11.2014. године.
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Прилози

14.01.2015.Датум:

"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АДНазив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст бр. 43/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2014. 30.09.2014.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

"LU - YUANG" PR. 37.760,0026/2014 01.07.2014.

Укупно: 37.760,00

Потраживања (у извештајном периоду)

СТР "Агроном" Пирот 918,0027/2014 05.07.2014.

СТР "ЗОО Пет шоп" 1.377,0028/2014 05.07.2014.

"LU - YUANG" PR. 4.132,0029/2014 05.07.2014.

Укупно: 6.427,00

Укупни приходи: 44.187,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2014.за период од: 30.09.2014.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Нишу
3.900,00

89-026-01059-
2014-001

12.09.2014.

Укупно: 3.900,00

Накнада трошкова стечајног управника

"Лукоил Србија" А.Д. 4.500,00000415000076 10.07.2014.

"Теленор" ДОО, Београд
1.500,00

10-07224274-
1407

31.07.2014.

Агенција за приватизацију Београд 4.000,0007/2014 31.07.2014.

Агенција за приватизацију Београд 10.000,0008/2014 31.08.2014.

Агенција за приватизацију Београд 10.000,0009/2014 30.09.2014.

Укупно: 30.000,00

33.900,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд-Огранак Пирот
1.032,31

83-767-0131194-
013

31.07.2014.

Укупно: 1.032,31

Пошта и телефон

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 114,00RE035596345RS 15.08.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 160,00RE025832490RS 20.08.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,00RE035591073RS 08.09.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,00RE000587161RS 09.09.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,00RE000587921RS 15.09.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,00RE025834782RS 16.09.2014.
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Пошта и телефон

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,00RE025824493RS 17.09.2014.

Укупно: 794,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

55,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.07.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

21.07.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

161,20

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.07.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

355,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.07.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

12,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

04.09.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

12,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

09.09.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

12,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.09.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

280,20

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.09.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

355,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.09.2014.

Укупно: 1.312,40

Бруто зараде по уговору о делу

Антанасијевић Миодраг
36.827,00

Уг. о делу
07/2014

31.07.2014.

Антанасијевић Миодраг
36.827,00

Уг. о делу
08/2014

31.08.2014.

Антанасијевић Миодраг
36.827,00

Уг. о делу
09/2014

30.09.2014.

Укупно: 110.481,00

Књиговодствене услуге

"ПИ - Софт" доо 3.000,00310714/112 31.07.2014.

"ПИ - Софт" доо 3.000,00310814/112 31.08.2014.

"ПИ - Софт" доо 3.000,00300914/112 30.09.2014.

Укупно: 9.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Милош Манџукић 10.000,0067/14-07.2014 31.07.2014.

Адвокат Милош Манџукић 10.000,0080/14 31.08.2014.

Адвокат Милош Манџукић 10.000,0083/14 30.09.2014.

Укупно: 30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

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

17.597,00

Порез-имовина
ѕа 01.01. до
30.09.2014.

15.08.2014.

Укупно: 17.597,00
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Административне таксе

Агенција за привредне регистре Београд 2.840,0001-07131208 15.08.2014.

Основни суд у Пироту 270,0015082014-ОП 15.08.2014.

Укупно: 3.110,00

Остали трошкови стечајне масе

Вељковић Зорица 8.000,0007-2014 31.07.2014.

Вељковић Зорица 8.000,0008-2014 31.08.2014.

Вељковић Зорица 8.000,0009-2014 30.09.2014.

Укупно: 24.000,00

197.326,71Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 231.226,71

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-328603-78
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205749-52

01.07.2014. 4.912.282,62Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2014.за период од: 30.09.2014.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 27,4515.07.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45.709,8618.07.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 44.272,5716.09.2014.

Укупно: 90.009,88

Наплата потраживања

СТР "Агроном" Пирот 1.301,7402.07.2014.

СТР "Агроном" Пирот 178,8302.07.2014.

СТР "Агроном" Пирот 930,8702.07.2014.

Укупно: 2.411,44

Потраживања (у извештајном периоду)

СТР "Агроном" Пирот 918,0008.07.2014.

"LU - YUANG" PR. 4.132,0014.07.2014.

СТР "ЗОО Пет шоп" 1.377,0022.07.2014.

Укупно: 6.427,00

98.848,32Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2014.за период од: 30.09.2014.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Нишу 3.900,0015.07.2014.

Цолић Тројанка 29.300,0009.09.2014.

Привредни суд у Нишу 3.900,0015.09.2014.

Укупно: 37.100,00
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Накнада трошкова стечајног управника

"Лукоил Србија" А.Д. 4.500,0010.07.2014.

"Теленор" ДОО, Београд 1.535,3714.07.2014.

Укупно: 6.035,37

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд-Огранак Пирот 4.252,8004.09.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд-Огранак Пирот 2.264,4504.09.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд-Огранак Пирот 1.032,3130.09.2014.

Укупно: 7.549,56

Пошта и телефон

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 72,0015.08.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 42,0030.09.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 160,0030.09.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,0030.09.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,0030.09.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,0030.09.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,0030.09.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,0030.09.2014.

Укупно: 794,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 55,0010.07.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 70,0021.07.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 161,2031.07.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 355,0031.07.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 12,0004.09.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 12,0009.09.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 12,0015.09.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 280,2030.09.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 355,0030.09.2014.

Укупно: 1.312,40

Бруто зараде по уговору о делу

Антанасијевић Миодраг 36.827,0031.07.2014.

Антанасијевић Миодраг 36.827,0030.09.2014.

Укупно: 73.654,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Милош Манџукић 10.000,0007.07.2014.

Укупно: 10.000,00

Остали трошкови стечајне масе

Николић Павле 8.000,0030.07.2014.

Вељковић Зорица 8.000,0030.09.2014.

Укупно: 16.000,00

152.445,33Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2014. 4.858.685,61
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