
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

29.09.2014.

"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АД

01.04.2014. 30.06.2014.

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

4.829.081,90

0,00

Залихе

315.025,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

420.636,33

Друга финансијска средства (удели и акције)

11.615.305,23

Потраживања

6.050.562,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.04.2014.

Коментар

Стање рачуна на изводима банака на дан 01.04.2014. године :
         1. Banca INTESA рачун бр. 160-328603-78 извод бр. 39 од 31.03.2014. год.                          228.313,90 динара
         2. Комерцијална банка рачун бр. 205-205749-52 извод бр. 2 од 20.03.2014. год.                      592,00 динара
         3. Комерцијална банка ( на орочењу )                                                                                        4.000.000,00 динара
         4. Banca INTESA ( на орочењу )                                                                                                          600.000,00 динара
         5. Благајна                                                                                                                                                      176,00 динара
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      УКУПНО                                                                                                                                  4.829.081,90 динара
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Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.829.081,90

420.636,33

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 11.615.305,23

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

4.829.081,90

420.636,33

0,00

315.025,00

6.050.562,00

0,00 11.615.305,23

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.

98.055,590,00

0,00

Остварена
продајна цена или

наплаћено
потраживање

0,00 3.

 4.

0,00Залихе

Повећање

Потраживања

0,00

0,00

6.050.562,00Некретнине, постројења и опрема

0,00

315.025,00

0,00

322.580,74

0,00

0,00

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене

продајне цене

6.688.167,74

0,00

98.055,59

0,00

1г

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        1.Наплата потраживања у износу од 98.055,59 динара састоји се од :
            - наплате остатка трошкова ел. енергије за продавницу "Београд" за децембар 2011. године од закупца "КТП Динчић" доо, Трг
Републике бр. 30 из Пирота у износу од 2.895,28 динара (729,44 + 2.165,84) – принудна наплата,
            - наплате закупа за продавницу "Београд" за период од 01.12. - 31.12.2011. године од закупца СТР „КТП“ из Пирота као правног
претходника "КТП Динчић" доо, Трг Републике бр. 30 из Пирота у износу од 17.200,00 динара (2.495,00 + 500,00 + 1.832,15 + 12.372,85) –
принудна наплата,
            - наплате закупа за продавницу "Београд" за период од 01.01. - 31.01.2012. године од закупца "КТП Динчић" доо, Трг Републике
бр. 30 из Пирота у износу од 17.200,00 динара – принудна наплата,
            - наплате закупа за продавницу "Београд" за период од 01.02. - 28.02.2012. године од закупца "КТП Динчић" доо, Трг Републике
бр. 30 из Пирота у износу од 17.200,00 динара (15.950,31 + 1.249,69) – принудна наплата,
            - наплате дела трошкова ел. енергије за продавницу "Београд" за јануар 2012. године од закупца "КТП Динчић" доо, Трг
Републике бр. 30 из Пирота у износу од 5.800,31 динара  (1.750,31 + 500,00 + 1.700,00 + 1.150,00 + 700,00) – принудна наплата,
            - наплате закупа за продавницу "Стакло" у износу од 37.760,00 динара за период од 01.03.2014. - 31.03.2014. године од закупца
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"LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49 из Пирота.

0,00

274.038,48 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.

2.700,93

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.

125.694,16

Врста прилива

Разлика остварених
прихода и прилива

0,00

0,00

0,00

113.280,00

Укупно

0,00

0,00

0,00

2.700,93

0,00

0,00

0,00

113.280,00

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

0,00

52.989,66

0,00

98.055,59

9.713,23 12.414,16

2а

2

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

       1. Камате и други финансијски приходи у износу од 52.989,66 динара састоје се од :
            - приписа камате у износу од 8.824,37 динара на име орочења новчаних средстава у износу од 600.000,00 динара по Анексу бр. 2
Уговора о орочавању слободних динарских средстава закљученог са Banca Intesa бр. 54-431-0108192.0 за период од 21.01.2014. год. до
21.04.2014. год. (камата 6,10 % на годишњем нивоу),
            - приписа камате у износу од 44.165,29 динара на име орочења новчаних средстава у износу од 4.000.000,00 динара по Уговору о
орочавању динарских средстава закљученог са Комерцијалном банком АД Београд бр. 00-420-0500714.8 за период од 20.03.2014. год.
до 19.05.2014. год. (камата 6,00 % на годишњем нивоу).
        3. Наплата потраживања у износу од 98.055,59 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 113.280,00 динара састоји се од :
            - наплате закупа за продавницу "Стакло" у износу од 37.760,00 динара за период од 01.04.2014. - 30.04.2014. године од закупца
"LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49 из Пирота,
            - наплате закупа за продавницу "Стакло" у износу од 37.760,00 динара за период од 01.05.2014. - 31.05.2014. године од закупца
"LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49 из Пирота,
            - наплате закупа за продавницу "Стакло" у износу од 37.760,00 динара за период од 01.06.2014. - 30.06.2014. године од закупца
"LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49 из Пирота.
        8. Прилив на име потраживања ( у извештајном периоду ) у износу од 41.781,50 динара састоји се од :
            - наплата трошкова ел. енергије за продавницу "Тијабара" за март 2014. године од закупца СТР "ЗОО Пет шоп", ул. Обилићева бр.
10 из Пирота у износу од 5.092,00 динара,
            - наплата трошкова ел. енергије за продавницу "Стакло" за април 2014. године од закупца "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49
из Пирота у износу од 2.456,51 динара,
            - наплата трошкова ел. енергије за продавницу "Стакло" за мај 2014. године од закупца "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49 из
Пирота у износу од 2.164,72 динара,

Фактурисана вредност у извештајном периоду

        7. Фактурисани износ за закуп од 113.280,00 динара састоји се од :
            - фактурисаног закупа за продавницу "Стакло" за период од 01.04. - 30.04.2014. године закупцу "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр.
49 из Пирота у износу од 37.760,00 динара,
            - фактурисаног закупа за продавницу "Стакло" за период од 01.05. - 31.05.2014. године закупцу "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр.
49 из Пирота у износу од 37.760,00 динара,
            - фактурисаног закупа за продавницу "Стакло" за период од 01.06. - 30.06.2014. 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 9.713,23 динара састоји се од :
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Тијабара" за март 2014. године закупцу СТР "ЗОО Пет шоп", ул. Обилићева
бр. 10 из Пирота у износу од 5.091,29 динара,
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Стакло" за март 2014. године закупцу "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49
из Пирота у износу од 2.700,93 динара,
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Стакло" за април 2014. године закупцу "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр.
49 из Пирота у износу од 2.456,51 динара,
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Стакло" за мај 2014. године закупцу "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49
из Пирота у износу од 2.164,72 динара.
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НАПОМЕНА :
        Укупни износ фактурисане вредности код спецификације излазних рачуна износи 125.693,45 дин. док укупни износ код
фактурисаних вредности у извештајном периоду у табели 2а износи 125.694,16 дин. До разлике је дошло зато што је закупац СТР "ЗОО
Пет шоп" из Пирота уплатио дана 28.05.2014. год. износ од 5.092,00 динара уместо фактурисаних 5.091,29 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 38.580,002. Судски трошкови 39.280,00 33.200,005.380,00

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

787.667,18 40.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 40.000,00 811.167,1816.500,00

0,00 0,006. Накнада трошкова чланова одбора повер. 0,00 0,000,00

0,00 0,007. Трошкови принудне ликвидације 0,00 0,000,00

0,00 0,008. Остали трошкови стечајног поступка 0,00 0,000,00

Укупно 21.880,00787.667,18 79.280,00 78.580,00 844.367,18

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

17.162,64 9.933,762. Електрична енергија 15.000,00 6.538,2420.558,16

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

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

352,00 183,005. Пошта и телефон 3.000,00 0,00535,00

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 2.778,608. Платни промет 4.500,00 0,002.778,60

0,00 0,009. Премија осигурања 1.500,00 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 36.830,00110.481,00

9.000,00 9.000,0016. Књиговодствене услуге 9.000,00 9.000,009.000,00

30.000,00 20.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 30.000,00 50.000,000,00

24.470,02 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 24.470,020,00

42,00 900,0019. Административне таксе 0,00 42,00900,00

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

8.235,00 24.470,0024. Остали трошкови стечајне масе 30.000,00 8.000,0024.705,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 168.957,76126.156,46 209.481,00 177.746,36 134.945,06
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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

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

         Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.бр. 43/2010 од 13.05.2014. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец
април 2014. године у укупном износу од 96.907,00 динара.
         Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.бр. 43/2010 од 19.08.2014. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец мај
2014. године у укупном износу од 80.827,00 динара.
         Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.бр. 43/2010 од 19.08.2014. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јун
2014. године у укупном износу од 77.827,00 динара.
         Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.бр. 43/2010 од 08.09.2014. године одобрава се допуна трошкова стечајног поступка за
месец јун 2014. године у укупном износу од 33.200,00 динара.
         Укупно одобрење трошкова за други квартал 2014. године износи 288.761,00 динара (96.907,00 + 80.827,00 + 77.827,00 + 33.200,00 =
288.761,00 динара).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

       2. Судски трошкови у износу од 38.580,00 динара састоје се од следећих ставки :
            - таксе на жалбу против пресуде, по опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу од 09.04.2014. године, у правној
ствари тужиоца Цолић Тројанке из Београда, Голсфортијева бр. 9 против туженог "Инекс ангропромет" АД у стечају из Пирота у износу
од 4.680,00 динара  (такса у износу од 3.900,00 динара + 780,00 динара за опомену) у предмету Привредног суда у Нишу И-130/2014,
            - налога Привредног суда у Нишу по закључку И.бр. 233/2013 од 14.04.2014. године за уплату предујма на име трошкова употребе
службеног возила за излазак службеног лица суда за потребе спровођења извршења пописом и проценом покретних ствари извршног
дужника Станојевић Саше из Пирота, као власника дужника бивше радње „Џокер ауто“ , Пирот у правној ствари извршног повериоца
„Инекс ангропромет“ АД у стечају против извршног дужника Станојевић Саше из Пирота у предмету Привредног суда у Нишу Посл. бр.
И.бр. 233/2013 у износу од 700,00 динара,
            - трошкова парничног поступка у износу од 29.300,00 динара у правној ствари тужиоца Цолић Тројанке из Београда против
туженог АД "Инекс ангропромет" у стечају из Пирота, ул. Николе Пашића бб. 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,
             - 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 "Инекс ангропромет" АД у стечају из Пирота у
износу од 3.900,00 динара у предмету Привредног суда у Нишу И-130/2014.
        5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 40.000,00 динара представља накнаду трошкова стечајном управнику за
период од 01.04. – 30.06.2014. 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, док је решењем Привредног суда у Нишу којим се одобрава
трошковник за месец април 2014. године одобрен износ од 20.000,00 динара. Ови трошкови се састоје од :
            - трошкова горива повереника стечајног управника у априлу месецу 2014. године у износу од 4.500,00 динара и трошкова
мобилног телефона за април 2014. године у износу од 1.500,00 динара.
            - трошкова горива повереника стечајног управника у мају месецу 2014. године у износу од 4.500,00 динара и трошкова мобилног
телефона за мај 2014. године у износу од 1.535,37 динара.
            - трошкова горива повереника стечајног управника у јуну месецу 2014. године у износу од 4.500,00 динара и трошкова мобилног
телефона за јун 2014. године у износу од 895,47 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 9.933,76 динара састоје се од:
            - рачуна за ел. енергију за април 2014 године у износу од 2.456,51 динара који се састоји од следећих износа : продавница
"Стакло" 2.456,51 дин. који је уједно и приход јер га плаћа закупац пословних простора,
            - рачуна за ел. енергију за мај 2014 године у износу од 4.252,80 динара који се састоји од следећих износа : продавница "Стакло"
2.164,72 дин. (главни дуг 2.161,03 + камата 3,69 динара) који је уједно и приход јер га плаћа закупац пословних простора као 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.
            - накнаде у износу од 960,00 динара за одјаву бројила које се налази у продавници "Партизан" на период од годину дана,
            - рачуна за ел. енергију за јун 2014. године у износу од 2.264,45 динара који састоји се 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) 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 183,00 динара се састоје од :
            - трошкова слања поште у извештајном периоду у износу од 183,00 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 априлу 2014. године.у бруто износу од 36.827,00 динара,
            - бруто зарада по уговору о делу за 1 ангажовано лице у месецу мају 2014. године.у бруто износу од 36.827,00 динара,
            - бруто зарада по уговору о делу за 1 ангажовано лице у месецу јуну 2014. године.у бруто износу од 36.827,00 динара,

Коментар
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       16.  Књиговодствене услуге у износу од 9.000,00 динара састоје се од :
            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.04. – 30.04.2014. године привредног друштва "ПИ - Софт" ДОО из Пирота.у
износу од 3.000,00 динара,
            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.05. – 31.05.2014. године привредног друштва "ПИ - Софт" ДОО из Пирота.у
износу од 3.000,00 динара,
            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.06. – 30.06.2014. године привредног друштва "ПИ - Софт" ДОО из Пирота.у
износу од 3.000,00 динара,
       17. Накнада за заступање у износу од 20.000,00 динара представља накнаду адвокату Милошу Манџукићу из Ниша за потребе
заступања стечајног дужника за април и мај 2014. године (2 месеца х 10.000,00 динара).
       19. Административне таксе у износу од 900,00 динара састоје се од:
            - републичке административне таксе у износу до 740,00 динара на име уплате накнаде за оверу фотокопија документације
стечајног дужника,
            - општинске административне таксе у износу до 160,00 динара на име уплате накнаде за оверу фотокопија документације
стечајног дужника.
       24. Остали трошкови у износу од 24.470,00 динара састоје се од :
            - накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец април 2014. године у износу од 8.235,00 динара,
            - накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец мај 2014. године у износу од 8.235,00 динара,
            - накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец јун 2014. године у износу од 8.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка

        2. Плаћени судски трошкови у износу од 5.380,00 динара састоје се од следећих ставки :
            - плаћене таксе на жалбу против пресуде, по опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу од 09.04.2014. године, у
правној ствари тужиоца Цолић Тројанке из Београда, Голсфортијева бр. 9 против туженог "Инекс ангропромет" АД у стечају из Пирота у
износу од 4.680,00 динара  (такса у износу од 3.900,00 динара + 780,00 динара за опомену) у предмету Привредног суда у Нишу И-
130/2014,
            - плаћеног налога Привредног суда у Нишу по закључку И.бр. 233/2013 од 14.04.2014. године за уплату предујма на име трошкова
употребе службеног возила за излазак службеног лица суда за потребе спровођења извршења пописом и проценом покретних ствари
извршног дужника Станојевић Саше из Пирота, као власника дужника бивше радње „Џокер ауто“, Пирот у правној ствари извршног
повериоца „Инекс ангропромет“ АД у стечају против извршног дужника Станојевић Саше из Пирота у предмету Привредног суда у Нишу
Посл. бр. И.бр. 233/2013 у износу од 700,00 динара,
        5. Исплаћена накнада трошкова стечајног управника у износу од 16.500,00 динара се састоји од исплаћених трошкова горива
повереника стечајног управника из априла, маја и јуна 2014. год. у износу од 13.500,00 динара (3 месеца х 4.500,00 дин.) и трошкова
мобилног телефона повереника стечајног управника за март и април 2014. године у износу од 3.000,00 динара (2 месеца х 1.500,00
дин.).

Обавезе стечајне масе:

        2. Плаћени трошкови електричне енергије у износу од 20.558,16 динара састоје се од :
            - плаћеног рачуна за ел. енергију за месец фебруар 2014. године у износу од 8.270,20 динара који се састоји од следећих износа:
продавница "Стакло" 2.780,06 дин., продавница "Пољопривредник" 597,21 дин. продавница "Тијабара" у износу од 3.744,76 динара и
продавница "Партизан" у износу од 1.148,17 дин. (главни дуг 1.032,31 дин. + камата 115,86 дин.),
            - плаћеног рачуна за ел. енергију за месец март 2014. године у износу од 8.871,45 динара који се састоји од следећих износа:
продавница "Стакло" 2.700,93 дин., продавница "Тијабара" у износу од 5.091,29 динара и продавница "Партизан" у износу од 1.079,23
дин. (главни дуг 1.032,31 дин. + камата 46,92 дин.),
            - плаћене накнаде у износу од 960,00 динара за одјаву бројила које се налази у продавници "Партизан" на период од годину
дана,
            - плаћеног рачуна за ел. енергију за месец април 2014 године у износу од 2.456,51 динара који се састоји од следећих износа :
продавница "Стакло" 2.456,51 дин.
        5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 535,00 динара се састоје од плаћених трошкова слања поште.
        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 110.481,00 динара сачињавају :
            - исплата бруто зараде по уговора о делу за ангажовано лице у месецу марту 2014. године у износу од 36.827,00 динара,
            - исплата бруто зараде по уговора о делу за ангажовано лице у месецу априлу 2014. године у износу од 36.827,00 динара,
            - исплата бруто зараде по уговора о делу за ангажовано лице у месецу мају 2014. године у износу од 36.827,00 динара,
      16. Исплаћене књиговодствене услуге у износу од 9.000,00 динара састоје се од :
            - плаћених трошкова књиговодствених услуга за период од 01.01. – 31.01.2014. године привредног друштва "ПИ - Софт" ДОО из
Пирота.у износу од 3.000,00 динара,
            - плаћених трошкова књиговодствених услуга за период од 01.02. – 28.02.2014. године привредног друштва "ПИ - Софт" ДОО из
Пирота.у износу од 3.000,00 динара,
            - плаћених трошкова књиговодствених услуга за период од 01.03. – 31.03.2014. године привредног друштва "ПИ - Софт" ДОО из
Пирота.у износу од 3.000,00 динара,
      19. Плаћене административне таксе у износу од 900,00 динара састоје се од:
            - плаћене републичке административне таксе у износу до 740,00 динара на име уплате накнаде за оверу фотокопија
документације стечајног дужника,
            - плаћене општинске административне таксе у износу до 160,00 динара на име уплате накнаде за оверу фотокопија
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документације стечајног дужника.
      24. Плаћени остали трошкови у износу од 24.705,00 динара састоје се од :
            - плаћене накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец март 2014. године у износу од 8.235,00 динара,
            - плаћене накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец април 2014. године у износу од 8.235,00 динара,
            - плаћене накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец мај 2014. године у износу од 8.235,00 динара.

 4.

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

Повећање
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0,00
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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
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 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
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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.
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2014.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

4.828.905,90 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2014.

 5.

190.733,76

 4.

4.912.210,62

 2. 274.038,48

 6.

Укупан одлив

Коментар

У току извештајног периода односно дана 19.05.2014. године дошло је до пребацивања средстава у износу од 600.000,00 динара са
орочења код "Banca Intesa" АД Београд, а након истека орочења од 60 дана, на орочење код Комерцијалне банке АД Београд као
најповољнијег понуђача, код које се већ налазио орочени износ од 4.000.000,00 динара; тако да је укупно орочена сума на крају
извештајног периода износила 4.600.000,00 динара орочена на период од 60 дана почев од 19.05.2014. године.

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 30.06.2014. год. у износу од
267.453,33 динара,
        - текућем рачуну број 205-205749-52 који се води код Комерцијалне банке АД Београд са стањем на дан 30.06.2014. год. у износу од
44.757,29 динара и
        - у благајни износ од 74,00 динара са стањем на дан 30.06.2014. године
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104,00

Крајње стање у благајни

176,0001.04.14.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 72,0030.06.2014.

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
104,00 динара.

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

Миодраг Антанасијевић3. 36.827,00

110.481,00Укупно

Исплаћени бруто износи по уговору о делу ангажованом лицу за март, април и мај 2014. године :

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

1. Антанасијевић Миодраг   01.03.-31.03.2014.       20.240,00         16.587,00        36.827,00
1. Антанасијевић Миодраг   01.04.-30.04.2014.       20.240,00         16.587,00        36.827,00
1. Антанасијевић Миодраг   01.05.-31.05.2014.       20.240,00         16.587,00        36.827,00

Коментар

6.

 5. 315.025,00

4.912.282,62

 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

6.050.562,00

5

0,00

30.06.2014.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

325.281,67

11.603.151,29

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

     1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 4.912.282,62 динара сачињавају :
        - На текућем рачуну број 160 - 328603 - 78 налази се износ од 267.453,33 динара ( Извод бр. 69 од 30.06.2014. године - Banca Intesa )
        - На текућем рачуну број 205 - 205749 - 52 налази се износ од 44.757,29 динара ( Извод бр. 3 од 19.05.2014. године - Комерцијална
банка )
        - Орочени износ код Комерцијалне банке у износу од 4.600.000,00 динара.
        - У благајни износ од 72,00 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

03.04.2014.  Позив за допуну поднеска
Дана 03.04.2014. године примљен је позив за допуну поднеска упућен од стране Општинске управе Пирот-Одељења за урбанизам,
комунално-стамбене послове, грађевинарство и инспекцијске послове бр. 03-У-351-309/2014 од 17.03.2014. године у којем се стечајни
дужник позива да у складу са поднетим захтевом за легализацију бесправно изграђеног објекта у ул. Трг републике бб на катастарској
парцели бр. 730 КО Пирот-град до 01.11.2014. године допуни захтев и да овом Одељењу достави: доказ о праву својине, геодетски
снимак објекта као и пројекат изведеног објекта

04.04.2014.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на предложену допуну трошковника за месец март 2014. год.

04.04.2014.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на ангажовање лица у месецу априлу 2014. године.

16.04.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 16.04.2014. г. у Привредном суду у Нишу преузето је : Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 11.04.2014. г. о одобравању
ангажовања 1 лица по уговору о делу за месец април 2014. године у бруто износу од 36.827,00 динара.

17.04.2014.  Захтев за давање понуде за орочавање
Дана 17.04.2014. године упућен је захтев за давање понуда за орочавање динарских средстава стечајног дужника у износу од 600.000,00
динара следећим банкама: Siciete Generale banka Srbija AD Beograd, Raiffeisen banka AD Beograd, Unicredit banka AD Beograd, Banca Intesa
AD Beograd и Комерцијална банка АД Београд.

22.04.2014.  Понуде за орочење
До дана 22.04.2014. године понуде за орочење средстава стечајног дужника у износу од 600.000,00 динара стигле су од: Raiffeisen banka
AD Beograd, Unicredit banka AD Beograd, Banca Intesa AD Beograd, Комерцијална банка АД Београд и Erste Bank AD Novi Sad.

25.04.2014.  Обавештење о променама и захтев за промену платиоца
Дана 25.04.2014. године поднет је захтев према ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд-Огранак Пирот којим се исти обавештава да је објекат
стечајног дужника који се налази на адреси Трг републике бр. 30 (продавница „Тијабара“) предат наследнику бившег власника у складу
са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу и да је објекат од 31.03.2014. године у власништву нових власника и да рачуни за
утрошену електричну енергију почев од рачуна за месец април 2014. године буду насловљени на нове власнике.

08.05.2014.  Захтев Привредном суду у Нишу
Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на предложени трошковник за април 2014. год.

16.05.2014.  Обавештење Општине Пирот-Оделења за привреду и финансије-Локалне пореске администрације
Дана 16.05.2014. године примљено је обавештење Општине Пирот-Одељења за привреду и финансије-Локалне пореске
администрације бр. III-02-436-сл./2014 од 08.05.2014. године којим се обавештава стечајни дужника да пореска пријава која је
благовремено поднета од стране стечајног дужника за утврђивање пореза на имовину има законске недостатке те да се исти
недостатци у року од 30 дана од дана пријема обавештења отклоне.

19.05.2014.  Орочење
Дана 19.05.2014. 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 19.05.2014. год. до 18.07.2014. године.
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20.05.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 20.05.2014. г. у Привредном суду у Нишу преузето је : Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 07.05.2014. г. којим се одобрава
допуна трошкова стечајног поступка за месец март 2014. године у укупном износу од 10.339,00 динара.

20.05.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 20.05.2014. г. у Привредном суду у Нишу преузето је : Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 13.05.2014. г. којим се одобравају
трошкови стечајног поступка за месец април 2014. године у укупном износу од 96.907,00 динара.

21.05.2014.  Рекламација на рачун
Дана 21.05.2014. године ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд-Огранак Пирот упућена је рекламација на издати рачун за утрошену електричну
енергију за април месец 2014. године јер је у истом рачуну, упркос обавештењу о промени власника на објекту продавнице "Тијабара"
који је враћен наследницима бившег власника у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу, исказана и утрошена
електрична енергија за наведени објекат и исти су замољени да изврше корекцију наведеног рачуна.

22.05.2014.  Захтев за мировање бројила
Дана 22.05.2014. године ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд-Огранак Пирот упућена је захтев за привремену одјаву бројила на период од
годину дана почев од 01.06.2014. године за бројило бр. 805960 које се налази у објекту стечајног дужника (продавница „Партизан“) на
адреси Сврљишки одред бр. 15.

27.05.2014.  Позив Општинске управе Пирот-Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинарство и
Дана 27.05.2014. године примљен је позив упућен од стране Општинске управе Пирот-Одељења за урбанизам, комунално-стамбене
послове, грађевинарство и инспекцијске послове бр. 03-У-351-309/2014 од 26.05.2014. године у којем се стечајни дужник позива да
дана 29.05.2014. године присуствује саслушању у вези упућеног захтева за легализацију бесправно изграђеног објекта у ул. Трг
републике бб на катастарској парцели бр. 730 КО Пирот-град.

29.05.2014.  Уговор о орочавању динарских средстава
Дана 29.05.2014. год. примљен је потписани примерак Анекса бр. 2 Уговора о орочавању динарских средстава партија бр. 54-431-
0108192.0 којим се орочава износ од 600.000,00 динара код Комерцијалне банке АД Београд на период од 60 дана односно од
19.05.2014. год. до 18.07.2014. године.

30.05.2014.  Уговор о орочавању динарских средстава
Дана 30.05.2014. год. примљен је потписани примерак Анекса бр. 1 Уговора о орочавању динарских средстава бр. 00-420-0500714.8
којим се орочава износ од 4.000.000,00 динара код Комерцијалне банке АД Београд на период од 60 дана односно од 19.05.2014. год.
до 18.07.2014. године.

10"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АД - Извештај за  април - јун 2014.



Прилози

29.09.2014.Датум:

"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АДНазив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст бр. 43/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2014. 30.06.2014.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

"LU - YUANG" PR. 37.760,0019/2014 01.04.2014.

"LU - YUANG" PR. 37.760,0021А/2014 01.05.2014.

"LU - YUANG" PR. 37.760,0023/2014 01.06.2014.

Укупно: 113.280,00

Потраживања (у извештајном периоду)

СТР "ЗОО Пет шоп" 5.091,2920/2014 22.04.2014.

"LU - YUANG" PR. 2.700,9321/2014 22.04.2014.

"LU - YUANG" PR. 2.456,5124/2014 13.06.2014.

"LU - YUANG" PR. 2.164,7225/2014 13.06.2014.

Укупно: 12.413,45

Укупни приходи: 125.693,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2014.за период од: 30.06.2014.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Нишу
4.680,00

47-026-00130-
2014-003

09.04.2014.

Привредни суд у Нишу 700,00И.бр. 233/2013 14.04.2014.

Цолић Тројанка 29.300,001 Пж 3804/14 04.06.2014.

Привредни суд у Нишу
3.900,00

44-026-00130-
2014-004

24.06.2014.

Укупно: 38.580,00

Накнада трошкова стечајног управника

"ЕКО Србија" а.д. Нови Београд 2.000,00БИ 250659 02.04.2014.

НИС а.д. Нови Сад 500,00254381 04.04.2014.

"ЕКО Србија" а.д. Нови Београд 2.000,00БИ 253860 07.04.2014.

"Теленор" ДОО, Београд
1.500,00

62-03833156-
1404

30.04.2014.

Агенција за приватизацију Београд 14.000,0004/2014 30.04.2014.

"Лукоил Србија" А.Д. 2.500,00000406007166 06.05.2014.

"Лукоил Србија" А.Д. 2.000,0015052014 15.05.2014.

Агенција за приватизацију Београд 3.964,6305/2014 31.05.2014.

"Теленор" ДОО, Београд
1.535,37

73-04847524-
1405

31.05.2014.

"Лукоил Србија" А.Д. 2.000,00000406009227 10.06.2014.

"Лукоил Србија" А.Д. 2.500,00000406010147 24.06.2014.

"Теленор" ДОО, Београд
895,47

59-05973989-
1406

30.06.2014.

Агенција за приватизацију Београд 4.604,5306/2014 30.06.2014.

Укупно: 40.000,00
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78.580,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд-Огранак Пирот
2.456,51

92-767-0131194-
010

30.04.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд-Огранак Пирот
4.252,80

89-767-0131194-
011

31.05.2014.

ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш - "Електродистрибуција Пирот" 960,0004062014 04.06.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд-Огранак Пирот
2.264,45

86-767-0131194-
012

30.06.2014.

Укупно: 9.933,76

Пошта и телефон

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 79,00RE000570991RS 29.04.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,00RE000582120RS 08.05.2014.

Укупно: 183,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

75,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.04.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

75,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

22.04.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

276,20

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.04.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

395,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.04.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

85,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

12.05.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

685,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.05.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

141,20

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.05.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

355,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.05.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

130,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.06.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

206,20

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.06.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

355,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.06.2014.

Укупно: 2.778,60

Бруто зараде по уговору о делу

Антанасијевић Миодраг
36.827,00

Уг. о делу
04/2014

30.04.2014.

Антанасијевић Миодраг
36.827,00

Уг. о делу
05/2014

31.05.2014.
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Бруто зараде по уговору о делу

Антанасијевић Миодраг
36.827,00

Уг. о делу
06/2014

30.06.2014.

Укупно: 110.481,00

Књиговодствене услуге

"ПИ - Софт" доо 3.000,00300414/112 30.04.2014.

"ПИ - Софт" доо 3.000,00310514/112 31.05.2014.

"ПИ - Софт" доо 3.000,00300614/112 30.06.2014.

Укупно: 9.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Милош Манџукић 10.000,0067/14-04.2014 30.04.2014.

Адвокат Милош Манџукић 10.000,0067/14-05.2014 31.05.2014.

Укупно: 20.000,00

Административне таксе

Република Србија, Републичке административне таксе
740,00

71-079-
100374087-РАП

29.04.2014.

Општина Пирот
160,00

71-079-
100374087-ОАТ

29.04.2014.

Укупно: 900,00

Остали трошкови стечајне масе

Николић Павле 8.235,0052/2014 30.04.2014.

Николић Павле 8.235,0060/2014 31.05.2014.

Николић Павле 8.000,0076/2014 30.06.2014.

Укупно: 24.470,00

177.746,36Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 256.326,36

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

01.04.2014. 4.829.081,90Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2014.за период од: 30.06.2014.

Камате и други финансијски приходи

Banca Intesa A.D.- Beograd 8.824,3729.04.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 44.165,2919.05.2014.

Укупно: 52.989,66

Наплата потраживања

"КТП Динчић" доо 729,4404.04.2014.

СТР "КТП" Пирот 2.495,0007.04.2014.

СТР "КТП" Пирот 500,0011.04.2014.

СТР "КТП" Пирот 1.832,1514.04.2014.

СТР "КТП" Пирот 12.372,8506.05.2014.

"КТП Динчић" доо 17.200,0006.05.2014.

"КТП Динчић" доо 2.165,8406.05.2014.

"КТП Динчић" доо 15.950,3106.05.2014.

"КТП Динчић" доо 1.249,6914.05.2014.

"КТП Динчић" доо 1.750,3114.05.2014.

"КТП Динчић" доо 500,0020.05.2014.

"КТП Динчић" доо 1.700,0026.05.2014.

"LU - YUANG" PR. 37.760,0002.06.2014.
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Наплата потраживања

"КТП Динчић" доо 1.150,0004.06.2014.

"КТП Динчић" доо 700,0013.06.2014.

Укупно: 98.055,59

Закуп (у извештајном периоду)

"LU - YUANG" PR. 37.760,0004.04.2014.

"LU - YUANG" PR. 37.760,0014.05.2014.

"LU - YUANG" PR. 37.760,0030.06.2014.

Укупно: 113.280,00

Потраживања (у извештајном периоду)

СТР "ЗОО Пет шоп" 5.092,0028.05.2014.

"LU - YUANG" PR. 2.456,5130.06.2014.

"LU - YUANG" PR. 2.164,7230.06.2014.

Укупно: 9.713,23

274.038,48Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2014.за период од: 30.06.2014.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Нишу 4.680,0015.04.2014.

Привредни суд у Нишу 700,0023.04.2014.

Укупно: 5.380,00

Накнада трошкова стечајног управника

"ЕКО Србија" а.д. Нови Београд 2.000,0003.04.2014.

НИС а.д. Нови Сад 500,0007.04.2014.

"ЕКО Србија" а.д. Нови Београд 2.000,0007.04.2014.

"Теленор" ДОО, Београд 1.500,0022.04.2014.

"Лукоил Србија" А.Д. 2.500,0006.05.2014.

"Лукоил Србија" А.Д. 2.000,0015.05.2014.

"Теленор" ДОО, Београд 1.500,0004.06.2014.

"Лукоил Србија" А.Д. 2.000,0010.06.2014.

"Лукоил Србија" А.Д. 2.500,0024.06.2014.

Укупно: 16.500,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд-Огранак Пирот 8.270,2007.04.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд-Огранак Пирот 8.871,4522.04.2014.

ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш - "Електродистрибуција Пирот" 960,0004.06.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд-Огранак Пирот 2.456,5110.06.2014.

Укупно: 20.558,16

Пошта и телефон

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 121,0008.05.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 77,0008.05.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 77,0008.05.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 77,0008.05.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 79,0008.05.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,0008.05.2014.

Укупно: 535,00
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Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 75,0010.04.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 75,0022.04.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 276,2030.04.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 395,0030.04.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 85,0012.05.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 685,0020.05.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 141,2031.05.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 355,0031.05.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 130,0010.06.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 206,2030.06.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 355,0030.06.2014.

Укупно: 2.778,60

Бруто зараде по уговору о делу

Антанасијевић Миодраг 36.827,0024.04.2014.

Антанасијевић Миодраг 36.827,0021.05.2014.

Антанасијевић Миодраг 36.827,0030.06.2014.

Укупно: 110.481,00

Књиговодствене услуге

"ПИ - Софт" доо 3.000,0008.05.2014.

"ПИ - Софт" доо 3.000,0008.05.2014.

"ПИ - Софт" доо 3.000,0008.05.2014.

Укупно: 9.000,00

Административне таксе

Република Србија, Републичке административне таксе 740,0029.04.2014.

Општина Пирот 160,0029.04.2014.

Укупно: 900,00

Остали трошкови стечајне масе

Николић Павле 8.235,0023.04.2014.

Николић Павле 8.235,0006.06.2014.

Николић Павле 8.235,0030.06.2014.

Укупно: 24.705,00

190.837,76Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2014. 4.912.282,62
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