
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

26.06.2014.

"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АД

01.01.2014. 31.03.2014.

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

4.849.725,25

0,00

Залихе

315.025,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

374.442,11

Друга финансијска средства (удели и акције)

13.916.894,36

Потраживања

8.377.702,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.01.2014.

Коментар

Стање рачуна на изводима банака на дан 01.01.2014. године :
         1. Banca INTESA рачун бр. 160-328603-78 извод бр. 151 од 31.12.2013. год.         249.725,25 динара
         2. Banca INTESA ( на орочењу )                                                                                        4.000.000,00 динара
         3. Banca INTESA ( на орочењу )                                                                                           600.000,00 динара
                              -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    УКУПНО                                                                                                     4.849.725,25 динара
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Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.849.725,25

374.442,11

0,00

315.025,00

8.377.702,00

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 13.916.894,36

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

2.327.140,00

4.849.725,25

374.442,11

0,00

315.025,00

6.050.562,00

2.327.140,00 11.589.754,36

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 2.327.140,00 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 следећих непокретности:
            А) Продавница „Пољопривредник“
            - Одлучујући по излучном захтеву упућеном од стране наследника бившег власника и то: Ђорђевић Мирољуба из Пирота, ул.
Славонска бр. 46 и Мидић Добриле из Ниша, ул. Јелене Ћетковић бр. 3 са обимом удела од по 1/4 на национализованој непокретној
имовини – Приземљу, посл. простору број 1, корисне површине 66 м2, који је уписан као посебан део зграде број 1, изграђене на к.п.
бр. 740/1 и улазу 1, Подруму, посл. простору број 1 Магацин, корисне површине 31 м2, који је уписан као посебан део зграде број 1,
изграђене на к.п. бр. 740/1 (продавница „Пољопривредник“) досадашњег власника Инекс ангропромет АД у стечају, Пирот, Николе
Пашића бб са делом поседа 1/1, а по основу правноснажних делимичних решења Агенције за реституцију, Подручне јединице Ниш бр.
46-005188/12 од 26.09.2013. године и број 46-005194/2012 од 25.09.2013. године усвојен је излучни захтев излучних поверилаца и
наведена имовина је враћена наследницима бившег власника у укупном обиму удела од 1/2, а у складу са Законом о враћању одузете
имовине и обештећењу.
        Споразум о примопредаји 1/2 продавнице „Пољопривредник“ је потписан 15.01.2014. године.
            - Одлучујући по излучном захтеву упућеном од стране наследника бившег власника и то: Душана Ђурића из Пирота, ул. Алексе
Шантића бр. 2, ЈМБГ 1106948732518 и Петра Ђурића из Пирота, ул Алексе Шантића бр. 2, ЈМБГ 2304943732511 са обимом удела од по
1/6 идеалног дела, Гордане Митић из Пирота, ул. Лава Толстоја бр. 48, ЈМБГ 1905972737514 и Миодрага Ђорђевићу из Пирота, ул. Лава
Толстоја бр. 48, ЈМБГ 1101970732513, са обимом удела од по 1/12 идеалног дела на национализованој непокретној имовини -
Приземљу, посл. простору број 1, корисне површине 66 м2, који је уписан као посебан део зграде број 1, изграђене на к.п. бр. 740/1 и
улазу 1, Подруму, посл. простору број 1 Магацин, корисне површине 31 м2, који је уписан као посебан део зграде број 1, изграђене на
к.п. бр. 740/1 (продавница „Пољопривредник“) досадашњег власника Инекс ангропромет АД у стечају, Пирот, Николе Пашића бб са
делом поседа 1/2, а по основу правноснажног делимичног решења Агенције за реституцију, Подручне јединице Ниш бр. 46-001808/12
од 24.09.2013. године усвојен је излучни захтев излучних поверилаца и наведена имовина је враћена наследницима бившег власника у
обиму удела од 1/2, а у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу.
        Записник о примопредаји друге половине продавнице „Пољопривредник“ је потписан 06.03.2014. године.
        Наведена непокретност је приликом израде Економско-финансијског извештаја о положају стечајног дужника за потребе
поверилачког рочишта процењена у вредности од 930.858,00 динара.
            Б) Продавница „Тијабара“
            - Одлучујући по излучном захтеву упућеном од стране наследника бившег власника и то Ђурић Милорада из Пирота, ул. Кнеза
Лазара бр. 33 са обимом удела 1/1 на конфискованојј непокретној имовини - Породична стамбена зграда број 1, површине у габариту
34 м2, изграђеној на кп бр. 780 (продавница „Тијабара“) досадашњег власника „Инекс ангропромет“ АД у стечају, Пирот, Николе
Пашића бб са делом поседа 1/1,  по основу правноснажног решења Агенције за реституцију, Подручне јединице Ниш бр. 46-001550/12
од 03.02.2014. године усвојен је излучни захтев излучних поверилаца и наведена имовина је враћена наследнику бившег власника, а у
складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу.
        Споразум о примопредаји продавнице „Тијабара“ је потписан 31.03.2014. године.
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        Наведена непокретност је приликом израде Економско-финансијског извештаја о положају стечајног дужника за потребе
поверилачког рочишта процењена у вредности од 1.396.282,00 динара.

Коригована
вредност
имовине

Укупно

Умањење вредности имовине због продаје

Имовина

Друга финансијска средства (удели и акције)

Смањење

0,00

 1.

 2.

38.059,272,96

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

2,96

315.025,00

0,00

336.385,80

0,00

0,00

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене

продајне цене

6.701.972,80

0,00

38.059,27

0,00

1г

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        1.Наплата потраживања у износу од 38.059,27 динара састоји се од :
            - наплате трошкова ел. енергије за продавницу "Пољопривредник" за новембар 2013. године од закупца Пољопривредна апотека
"Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 1.307,27 динара,
            - наплате дела заосталих трошкова ел. енергије за продавницу "Стакло" за септембар и октобар 2011. године од закупца СТР
"YONG HE", Трг Републике бр. 49 из Пирота у износу од 0,49 динара,
            - наплате трошкова ел. енергије за продавницу "Стакло" за новембар 2013. године од закупца "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр.
49 из Пирота у износу од 2.806,51 динара,
            - наплате трошкова ел. енергије за продавницу "Тијабара" за новембар 2013. године од закупца СТР "ЗОО Пет шоп", ул.
Обилићева бр. 10 из Пирота у износу од 4.245,00 динара,
            - наплате заосталог закупа за продавницу "Пољопривредник" у износу од 29.700,00 динара за период од 01.10.2013. - 31.10.2013.
године од закупца Пољопривредна апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота.

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

Повећање

        1. Повећање у ставци „Потраживања“ у износу од 2.96 динара представља разлику између уплаћеног износа од 4.245,00 динара и
износа по фактури за утрошену електричну енергију за новембар 2013. годину закупцу СТР "ЗОО Пет шоп", ул. Обилићева бр. 10 из
Пирота која је износила 4.242,04 динара. До разлике је дошло зато што је закупац СТР "ЗОО Пет шоп" из Пирота уплатио дана
21.01.2014. год. износ од 4.245,00 динара уместо фактурисаних 4.242,04 динара.

0,00

270.263,70 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.

84.250,53

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.

238.492,03

Врста прилива

Разлика остварених
прихода и прилива

0,00

0,00

0,00

112.460,00

Укупно

0,00

0,00

0,00

8.730,53

0,00

0,00

0,00

187.980,00

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

75.520,00

77.962,93

0,00

38.059,27

41.781,50 50.512,03

2а

2
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Коментар

Остварени приливи за извештајни период

       1. Камате и други финансијски приходи у износу од 77.962,93 динара састоје се од :
            - приписа камате у износу од 21.768,42 динара на орочена новчана средства у износу од 4.000.000,00 динара за период од
01.12.2013. - 01.01.2014. године а по Анексу бр. 5 Уговора о орочавању слободних динарских средстава са Banca Intesa бр. 54-431-
0400875.2 за период од 17.09.2013. год. до 16.12.2013. год. (камата 7,10 % на годишњем нивоу од 01.12. до 16.12.2013. године) у износу
од 11.291,43 динара и по Анексу бр. 6 Уговора о орочавању слободних динарских средстава са Banca Intesa бр. 54-431-0400875.2 за
период од 16.12.2013. год. до 14.03.2014. год. (камата 6,60 % на годишњем нивоу од 16.12. до 17.12.2013. год. и 6,10 % на годишњем
нивоу од 17.12.2013. до 01.01.2014. године) у износу од 10.476,99 динара,
            - приписа камате у износу од 9.373,02 динара на орочена новчана средства у износу од 600.000,00 динара по Анексу бр. 1 Уговора
о орочавању слободних динарских средстава са Banca Intesa бр. 54-431-0108192.0 за период од 23.10.2013. год. до 21.01.2014. год.
(камата 7,10 % на годишњем нивоу до 07.11.2013. год., од 07.11. до 17.12.2013. год. камата 6,60 % на годишњем нивоу и од 17.12.2013.
год. до 21.01.2014. год. камата 6,10 % на годишњем нивоу),
            - приписа камате у износу од 20.166,48 динара на орочена новчана средства у износу од 4.000.000,00 динара за период од
01.01.2014. - 01.02.2014. године а по Анексу бр. 6 Уговора о орочавању слободних динарских средстава са Banca Intesa бр. 54-431-
0400875.2 за период од 16.12.2013. год. до 14.03.2014. год. (камата 6,10 % на годишњем нивоу),
            - приписа камате у износу од 18.210,45 динара на орочена новчана средства у износу од 4.000.000,00 динара за период од
01.02.2014. - 01.03.2014. године а по Анексу бр. 6 Уговора о орочавању слободних динарских средстава са Banca Intesa бр. 54-431-
0400875.2 за период од 16.12.2013. год. до 14.03.2014. год. (камата 6,10 % на годишњем нивоу),
            - приписа камате у износу од 8.444,56 динара на орочена новчана средства у износу од 4.000.000,00 динара за период од
01.03.2014. - 14.03.2014. године а по Анексу бр. 6 Уговора о орочавању слободних динарских средстава са Banca Intesa бр. 54-431-
0400875.2 за период од 16.12.2013. год. до 14.03.2014. год. (камата 6,10 % на годишњем нивоу).
        3. Наплата потраживања у износу од 38.059,27 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 112.460,00 динара састоји се од :
            - наплате закупа за продавницу "Стакло" у износу од 37.760,00 динара за период од 01.01.2014. - 31.01.2014. године од закупца
"LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49 из Пирота,
            - наплате закупа за продавницу "Пољопривредник" у износу од 22.275,00 динара за период од 01.01.2014. - 31.01.2014. године од
закупца Пољопривредна апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота (од 15.01.2014. год. ½ продавнице „Пољопривредник“ је
враћена бившим власницима),
            - наплате закупа за продавницу "Тијабара" у износу од 15.000,00 динара за период од 01.01.2014. - 31.01.2014. године од закупца
СТР "ЗОО Пет шоп", ул. Обилићева бр. 10 из Пирота,
            - наплате закупа за продавницу "Пољопривредник" у износу од 7.425,00 динара за период од 01.02.2014. - 15.02.2014. године од
закупца Пољопривредна апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота (од 15.01.2014. год. ½ продавнице „Пољопривредник“ је
враћена бившим власницима),
            - наплате закупа за продавницу "Тијабара" у износу од 15.000,00 динара за период од 01.02.2014. - 28.02.2014. године од закупца
СТР "ЗОО Пет шоп", ул. Обилићева бр. 10 из Пирота,
            - наплате закупа за продавницу "Тијабара" у износу од 15.000,00 динара за период од 01.03.2014. - 31.03.2014. године од закупца
СТР "ЗОО Пет шоп", ул. Обилићева бр. 10 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 "Пољопривредник" за децембар 2013. године од закупца Пољопривредна апотека
"Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 1.290,06 динара,
            - наплате префактурисаних трошкова осигурања за продавницу "Пољопривредник" за период од 01.10. до 31.12.2013. године од
закупца Пољопривредна апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 178,83 динара,
            - наплате префактурисаниог пореза на имовину за продавницу "Пољопривредник" за период од 01.10. до 31.12.2013. године од
закупца Пољопривредна апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 930,87 динара,
            - наплате дела трошкова ел. енергије за продавницу "Тијабара" за децембар 2013. године од закупца СТР "ЗОО Пет шоп", ул.
Обилићева бр. 10 из Пирота у износу од 5.000,00 динара,
            - наплата трошкова ел. енергије за продавницу "Стакло" за децембар 2013. године од закупца "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр.
49 из Пирота у износу од 4.902,11 динара,
            - наплате префактурисаних трошкова осигурања за продавницу "Стакло" за период од 01.10. до 31.12.2013. године од закупца "LU
- YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49 из Пирота у износу од 804,63 динара,
            - наплате префактурисаниог пореза на имовину за продавницу "Стакло" за период од 01.10. до 31.12.2013. године од закупца "LU
- YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49 из Пирота у износу од 4.188,85 динара,
            - наплате остатка трошкова ел. енергије за продавницу "Тијабара" за децембар 2013. године од закупца СТР "ЗОО Пет шоп", ул.
Обилићева бр. 10 из Пирота у износу од 5.008,54 динара,
            - наплате префактурисаних трошкова осигурања за период од 01.10. до 31.12.2013. год. за продавницу "Тијабара" од закупца СТР
"ЗОО Пет шоп", ул. Обилићева бр. 10 из Пирота у износу од 268,15 динара,
            - наплате префактурисаног пореза на имовину за период од 01.10. до 31.12.2013. год. за продавницу "Тијабара" од закупца СТР
"ЗОО Пет шоп", ул. Обилићева бр. 10 из Пирота у износу од 2.395,31 динара,
            - наплате трошкова ел. енергије за продавницу "Пољопривредник" за јануар 2013. године од закупца Пољопривредна апотека
"Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 1.261,94 динара,
            - наплата трошкова ел. енергије за продавницу "Тијабара" за јануар 2014. године од закупца СТР "ЗОО Пет шоп", ул. Обилићева
бр. 10 из Пирота у износу од 4.075,00 динара,
            - наплате трошкова ел. енергије за продавницу "Пољопривредник" за фебруар 2013. године од закупца Пољопривредна апотека
"Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 597,21 динара,
            - наплата трошкова ел. енергије за продавницу "Стакло" за јануар 2014. године од закупца "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр. 49
из Пирота у износу од 4.354,94 динара,
            - наплата трошкова ел. енергије за продавницу "Стакло" за фебруар 2014. године од закупца "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр.
49 из Пирота у износу од 2.780,06 динара,
            - наплата трошкова ел. енергије за продавницу "Тијабара" за фебруар 2014. године од закупца СТР "ЗОО Пет шоп", ул. Обилићева
бр. 10 из Пирота у износу од 3.745,00 динара,

Фактурисана вредност у извештајном периоду
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        7. Фактурисани износ за закуп од 187.980,00 динара састоји се од :
            - фактурисаног закупа за продавницу "Тијабара" за период од 01.01. - 31.01.2014. године закупцу СТР "ЗОО Пет шоп", ул.
Обилићева бр. 10 из Пирота у износу од 15.000,00 динара,
            - фактурисаног закупа за продавницу "Пољопривредник" за период од 01.01. - 31.01.2014. године закупцу Пољопривредна
апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 22.275,00 динара (од 15.01.2014. год.1/2 продавнице „Пољопривредник“
је враћена бившим власницима па је стога за период од 16.01.2014. год. до 31.01.2014. године фактурисан закуп за 1/2 продавнице
„Пољопривредник“ односно 3/4 укупног закупа –3/4 х 29.700,00 = 22.275,00 динара),
            - фактурисаног закупа за продавницу "Стакло" за период од 01.01. - 31.01.2014. године закупцу "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр.
49 из Пирота у износу од 37.760,00 динара,
            - фактурисаног закупа за продавницу "Тијабара" за период од 01.02. - 28.02.2014. године закупцу СТР "ЗОО Пет шоп", ул.
Обилићева бр. 10 из Пирота у износу од 15.000,00 динара,
            - фактурисаног закупа за продавницу "Стакло" за период од 01.02. - 28.02.2014. године закупцу "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр.
49 из Пирота у износу од 37.760,00 динара,
            - фактурисаног закупа за продавницу "Пољопривредник" за период од 01.02. - 15.02.2014. године закупцу Пољопривредна
апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 7.425,00 динара (од 15.01.2014. год. 1/2 продавнице „Пољопривредник“
је враћена бившим власницима па је стога за период од 01.02.2014. год. до 15.02.2014. године фактурисан закуп за ½ продавнице
„Пољопривредник“ односно 1/4 укупног закупа –1/4 х 29.700,00 = 7.425,00 динара),
            - фактурисаног закупа за продавницу "Тијабара" за период од 01.03. - 31.03.2014. године закупцу СТР "ЗОО Пет шоп", ул.
Обилићева бр. 10 из Пирота у износу од 15.000,00 динара,
            - фактурисаног закупа за продавницу "Стакло" за период од 01.03. - 31.03.2014. 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 50.510,44 динара састоји се од :
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Београд" за децембар 2013. године закупцу "КТП Динчић" доо из Пирота у
износу од 6.989,15 динара,
            - фактурисаних трошкова осигурања за продавницу "Београд" за период од 01.10. до 31.12.2013. године закупцу "КТП Динчић"
доо из Пирота у износу од 345,15 динара,
            - фактурисаниог пореза на имовину за продавницу "Београд" за период од 01.10. до 31.12.2013. године закупцу "КТП Динчић" доо
из Пирота у износу од 1.396,23 динара,
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Тијабара" за децембар 2013. године закупцу СТР "ЗОО Пет шоп", ул.
Обилићева бр. 10 из Пирота у износу од 10.007,65 динара,
            - фактурисаних трошкова осигурања за продавницу "Тијабара" за период од 01.10. до 31.12.2013. године закупцу  СТР "ЗОО Пет
шоп", ул. Обилићева бр. 10 из Пирота у износу од 268,15 динара,
            - фактурисаниог пореза на имовину за продавницу "Тијабара" за период од 01.10. до 31.12.2013. године закупцу СТР "ЗОО Пет
шоп", ул. Обилићева бр. 10 из Пирота у износу од 2.395,31 динара,
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Пољопривредник" за децембар 2013. године закупцу Пољопривредна
апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 1.290,06 динара,
            - фактурисаних трошкова осигурања за продавницу "Пољопривредник" за период од 01.10. до 31.12.2013. године закупцу
Пољопривредна апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 178,83 динара,
            - фактурисаниог пореза на имовину за продавницу "Пољопривредник" за период од 01.10. до 31.12.2013. године закупцу
Пољопривредна апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 930,87 динара,
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Стакло" за децембар 2013. године закупцу "LU - YUANG" ПР, Трг Републике
бр. 49 из Пирота у износу од 4.902,11 динара,
            - фактурисаних трошкова осигурања за продавницу "Стакло" за период од 01.10. до 31.12.2013. године закупцу "LU - YUANG" ПР,
Трг Републике бр. 49 из Пирота у износу од 804,63 динара,
            - фактурисаниог пореза на имовину за продавницу "Стакло" за период од 01.10. до 31.12.2013. године закупцу "LU - YUANG" ПР,
Трг Републике бр. 49 из Пирота у износу од 4.188,85 динара,
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Тијабара" за јануар 2014. године закупцу СТР "ЗОО Пет шоп", ул. Обилићева
бр. 10 из Пирота у износу од 4.074,54 динара,
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Пољопривредник" за јануар 2014. године закупцу Пољопривредна апотека
"Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 1.261,94 динара,
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Стакло" за јануар 2014. године закупцу "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр.
49 из Пирота у износу од 4.354,94 динара,
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Пољопривредник" за фебруар 2014. године закупцу Пољопривредна
апотека "Агроном", Трг Републике бр. 31 из Пирота у износу од 597,21 динара,
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Тијабара" за фебруар 2014. године закупцу СТР "ЗОО Пет шоп", ул.
Обилићева бр. 10 из Пирота у износу од 3.744,76 динара,
            - фактурисаног рачуна за ел. енергију за продавницу "Стакло" за фебруар 2014. године закупцу "LU - YUANG" ПР, Трг Републике бр.
49 из Пирота у износу од 2.780,06 динара.

НАПОМЕНА :
        Укупни износ фактурисане вредности код спецификације излазних рачуна износи 238.490,44 дин. док укупни износ код
фактурисаних вредности у извештајном периоду у табели 2а износи 238.492,03 дин. До разлике је дошло зато што је закупац СТР "ЗОО
Пет шоп" из Пирота уплатио дана 31.01.2014. год. износ од 5.000,00 динара и 19.02.2014. год. износ од 5.008,54 динара односно укупно
10.008,54 динара уместо фактурисаних 10.007,65 динара, уплатио дана 17.03.2014. год. износ од 4.075,00 динара уместо фактурисаних
4.074,54 динара и уплатио дана 28.03.2014. год. износ од 3.745,00 динара уместо фактурисаних 3.744,76 динара а системски је решено
да се у таквим случајевима за више уплаћени износ повећа фактурисана вредност у табели 2а.
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Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

0,00 39.460,002. Судски трошкови 38.760,00 0,0039.460,00

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

735.817,55 70.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 70.000,00 787.667,1818.150,37

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 57.610,37735.817,55 108.760,00 109.460,00 787.667,18

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

1.564,80 4.088,801. Канцеларијски материјал 5.100,00 64,805.588,80

26.861,28 37.253,192. Електрична енергија 35.000,00 17.162,6446.951,83

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

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

1.913,04 2.628,005. Пошта и телефон 4.500,00 352,004.189,04

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 6.256,608. Платни промет 4.500,00 0,006.256,60

1.968,00 662,999. Премија осигурања 1.800,00 0,002.630,99

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

14.000,00 9.000,0016. Књиговодствене услуге 9.000,00 9.000,0014.000,00

0,00 30.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 30.000,00 30.000,000,00

37.453,44 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 24.470,0212.983,42

42,00 5.510,0019. Административне таксе 1.200,00 42,005.510,00

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 24.705,0024. Остали трошкови стечајне масе 28.500,00 8.235,0024.705,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 233.296,68128.867,56 233.081,00 230.585,58 126.156,46

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

         Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.бр. 43/2010 од 11.02.2014. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец
јануар 2014. године у укупном износу од 110.227,00 динара.
         Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.бр. 43/2010 од 13.03.2014. године одобрава се допуна трошкова стечајног поступка за
месец јануар 2014. године у укупном износу од 18.782,00 динара.
         Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.бр. 43/2010 од 13.03.2014. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец
фебруар 2014. године у укупном износу од 96.027,00 динара.
         Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.бр. 43/2010 од 19.03.2014. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец март

Коментар
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

2014. године у укупном износу од 106.466,00 динара.
         Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.бр. 43/2010 од 07.05.2014. године одобрава се допуна трошкова стечајног поступка за
месец март 2014. године у укупном износу од 10.339,00 динара.
         Укупно одобрење трошкова за први квартал 2014. године износи 341.841,00 динара (110.227,00 + 18.782,00 + 96.027,00 + 106.466,00
+ 10.339,00 = 341.841,00 динара).

НАПОМЕНА: Укупно одобрени судски трошкови за први квартал 2014. године по решењима Привредног суда у Нишу износе 38.760,00
динара. Захтевом за давање сагласности на трошковник за април месец 2014. године обухваћен је и износ разлике од 700,00 динара на
име налога Привредног суда у Нишу по закључку И.бр. 122/2012 од 18.03.2014. године. Исти износ је одобрен кроз одобрење
трошковника за април месец 2014. године.
      Дана 06.03.2014. године Привредном суду у Нишу је поднет захтев за давање сагласности на допуну трошковника за јануар месец у
укупном износу од 21.522,00 динара (судски трошкови у износу од 18.782,00 динара и административне таксе у износу од 2.740,00
динара). Решењем Привредног суда у Нишу 3 Ст.бр. 43/2010 од 13.03.2014. године одобрена је допуна трошкова стечајног поступка за
месец јануар 2014. године у укупном износу од 18.782,00 динара, док није дато образложење о одбијању трошкова на име
административних такси у износу од 2.740,00 динара те стога сматрамо да је дошло до техничке грешке приликом одобравања
предметног допунског трошковника па самим тим сматрамо да је одобрен и износ на име административних такси од 2.740,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

       2. Судски трошкови у износу од 39.460,00 динара састоје се од следећих ставки :
            - таксе на предлог за одређења извршења у правној ствари тужиоца "Инекс ангропромет" АД у стечају из Пирота против туженог
Цветковић Милоша из Пирота, ул. Ћирила и Методија бр. 33А као власника бивше Крчма „Јелена“ у износу од 9.391,00 динара  у
предмету Привредног суда у Нишу И-16/2014 од 21.01.2014. год.
            - таксе на решење по предлогу за одређивање извршења у правној ствари тужиоца "Инекс ангропромет" АД у стечају из Пирота
против туженог Цветковић Милоша из Пирота, ул. Ћирила и Методија бр. 33А као власника бивше Крчма „Јелена“ у износу од 9.391,00
динара  у предмету Привредног суда у Нишу И-16/2014 од 23.01.2014. год.
              - таксе на предлог за одређења извршења у правној ствари тужиоца "Инекс ангропромет" АД у стечају из Пирота против туженог
"КТП Динчић" доо из Пирота, ул. Трг републике бр. 32 и 76 у износу од 9.639,00 динара  у предмету Привредног суда у Нишу Ив261/2014
од 07.02.2014. год.
            - таксе на решење по предлогу за одређивања извршења у правној ствари тужиоца "Инекс ангропромет" АД у стечају из Пирота
против туженог "КТП Динчић" доо из Пирота, ул. Трг републике бр. 32 и 76 у износу од 9.639,00 динара  у предмету Привредног суда у
Нишу Ив-261/2014 од 04.03.2014. год.
            - налога Привредног суда у Нишу по закључку И.бр. 16/2014 од 05.03.2014. године за уплату предујма на име трошкова употребе
службеног возила за излазак службеног лица суда за потребе спровођења извршења пописом и проценом и предајом покретних ствари
извршног дужника Цветковић Милоша из Пирота, као власника дужника бивше „Крчма Јелена“ , Пирот у правној ствари извршног
повериоца „Инекс ангропромет“ АД у стечају против извршног дужника Цветковић Милоша из Пирота у предмету Привредног суда у
Нишу Посл. бр. И.бр. 16/2014 у износу од 700,00 динара,
            - налога Привредног суда у Нишу по закључку И.бр. 122/2012 од 18.03.2014. 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 Митровић Дејана из Пирота, као власника дужника бивше радње „Де-Мит“ , Пирот у правној ствари извршног повериоца
„Инекс ангропромет“ АД у стечају против извршног дужника Митровић Дејана из Пирота у предмету Привредног суда у Нишу Посл. бр.
И.бр. 122/2012 у износу од 700,00 динара,
        5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 70.000,00 динара представља накнаду трошкова стечајном управнику за
период од 01.01. – 31.03.2014. године који по Решењу Привредног суда у Нишу 3 Ст.бр. 43/2010 од 16.10.2013. године за период од
01.10.2013. – 31.03.2014. године износе 30.000,00 динара месечно, док је решењима Привредног суда у Нишу којим се одобравају
трошковници за фебруар и март 2014. године одобрен износ од по 20.000,00 динара. Ови трошкови се састоје од :
            - трошкова горива повереника стечајног управника у јануару месецу 2014. године у износу од 4.500,00 динара и трошкова
мобилног телефона за јануар 2014. године у износу од 1.500,00 динара.
            - трошкова горива повереника стечајног управника у фебруару месецу 2014. године у износу од 4.500,00 динара и трошкова
мобилног телефона за фебруар 2014. године у износу од 1.500,00 динара.
            - трошкова горива повереника стечајног управника у марту месецу 2014. године у износу од 4.500,00 динара и трошкова
мобилног телефона за март 2014. године у износу од 1.500,00 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

         1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.088,80 динара се састоје од:
            - рачуна за куповину канцеларијског материјала у јануару 2014. год. (рачун бр. 023/109-9649) код METRO Cash & Carry d.o.o. у
Нишу у износу од 3.088,80 динара,
            - рачуна за куповину канцеларијског материјала у фебруару 2014. год. (рачун бр. 023/106-7017) код METRO Cash & Carry d.o.o. у
Нишу у износу од 1.000,00 динара,
        2. Трошкови електричне енергије у укупном износу од 37.253,19 динара састоје се од:
            - разлике у рачуну за електричну енергију за децембар 2013. године у износу од 9.294,57 динара по накнадном обрачуну
Електродистрибуције Пирот,
            - рачуна за ел. енергију за јануар 2014 године у износу од 10.816,97 динара који се састоји од следећих износа : продавница
"Стакло" 4.448,18 дин. (главни дуг 4.354,94 дин. + камата 93,24 дин.), продавница "Пољопривредник" 1.261,94 дин. продавница
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"Тијабара" у износу од 4.074,54 динара који су уједно и приход јер их плаћају закупци пословних простора као и рачуна за продавницу
"Партизан" у износу од 1.032,31 дин. које плаћа стечајни дужник јер продавница није издата у закуп.
            - рачуна за ел. енергију за 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 који су уједно и
приход јер их плаћају закупци пословних простора као и рачуна за продавницу "Партизан" у износу од 1.148,17 дин. (главни дуг 1.032,31
дин. + камата 115,86 дин.) које плаћа стечајни дужник јер продавница није издата у закуп.
            - рачуна за ел. енергију за 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 који су уједно и приход јер их плаћају закупци пословних простора
као и рачуна за продавницу "Партизан" у износу од 1.079,23 дин. (главни дуг 1.032,31 дин. + камата 46,92 дин.) које плаћа стечајни
дужник јер продавница није издата у закуп.
        5. Рачуни за пошту и телефон у износу од 2.628,00 динара се састоје од :
            - рачуна за АДСЛ услуге за јануар 2014. године у износу од 1,00 динара,
            - рачуна за АДСЛ услуге за фебруар 2014. године у износу од 1.549,00 динара,
            - трошкова слања поште у извештајном периоду у износу од 1.078,00 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.
        9. Премија осигурања у износу од 662,99 динара састоји се од :
            - премије осигурања за период од 01.01. - 01.02.2014. године у износу од 662,99 динара по полисама осигурања које су издате од
Компаније "Дунав осигурање" а.д.о. Београд за период од 01.02.2013. - 01.02.2014. године на укупан износ од 7.817,67 динара и односи
се на осигурање од пожара и земљотреса ( Полиса осигурања бр. 00826268 2 ) и од лома стакала ( Полиса осигурања бр. 00826269 3 ).
Осигурање имовине (осим продавнице "Партизан" јер није узета у закуп ) уједно представља и приход јер се фактурише закупцима
пословног простора.
       15. Бруто зараде по Уговору о делу у износу од 110.481,00 динара састоје се од :
            - бруто зарада по уговору о делу за 1 ангажовано лице у јануару месецу 2014. године.у бруто износу од 36.827,00 динара,
            - бруто зарада по уговору о делу за 1 ангажовано лице у фебруару месецу 2014. године.у бруто износу од 36.827,00 динара,
            - бруто зарада по уговору о делу за 1 ангажовано лице у марту месецу 2013. 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 01.01. – 31.01.2014. године привредног друштва "ПИ - Софт" ДОО из Пирота.у
износу од 3.000,00 динара,
            - 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,
            - 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,
       17. Накнада за заступање у износу од 30.000,00 динара представља накнаду адвокату Милошу Манџукићу из Ниша за потребе
заступања стечајног дужника за јануар, фебруар и март 2014. године (3 месеца х 10.000,00 динара)
       19. Административне таксе у износу од 5.510,00 динара састоје се од:
            - општинске административне таксе у износу до 2.000,00 динара на име уплате накнаде за пријаву за легализацију објеката
стечајног дужника (Магацин Острог)
            - републичке административне таксе у износу до 740,00 динара на име уплате накнаде за пријаву за легализацију објеката
стечајног дужника (Магацин Острог),
            - општинске административне таксе из фебруара 2014. године у износу до 370,00 динара на име овере копија документације
стечајног дужника (копије 15 фактура за закуп за потребе утужења),
            - републичке административне таксе из фебруара 2014. године у износу до 1.200,00 динара на име овере копија документације
стечајног дужника (копије 15 фактура за закуп за потребе утужења),
            - накнаде АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину у износу од 1.200,00
динара.
       24. Остали трошкови у износу од 24.705,00 динара састоје се од :
            - накнаде за закуп канцеларије за јануар месец 2014. године у износу од 8.235,00 динара,
            - накнаде за закуп канцеларије за фебруар месец 2014. године у износу од 8.235,00 динара,
            - накнаде за закуп канцеларије за март месец 2014. године у износу од 8.235,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка

        2. Плаћени судски трошкови у износу од 39.460,00 динара састоје се од следећих ставки :
            - плаћене таксе на предлог за одређења извршења у правној ствари тужиоца "Инекс ангропромет" АД у стечају из Пирота против
туженог Цветковић Милоша из Пирота, ул. Ћирила и Методија бр. 33А као власника бивше Крчма „Јелена“ у износу од 9.391,00 динара
у предмету Привредног суда у Нишу И-16/2014 од 21.01.2014. год.
            - плаћене таксе на решење по предлогу за одређивање извршења у правној ствари тужиоца "Инекс ангропромет" АД у стечају из
Пирота против туженог Цветковић Милоша из Пирота, ул. Ћирила и Методија бр. 33А као власника бивше Крчма „Јелена“ у износу од
9.391,00 динара  у предмету Привредног суда у Нишу И-16/2014 од 23.01.2014. год.
              - плаћене таксе на предлог за одређења извршења у правној ствари тужиоца "Инекс ангропромет" АД у стечају из Пирота против
туженог "КТП Динчић" доо из Пирота, ул. Трг републике бр. 32 и 76 у износу од 9.639,00 динара  у предмету Привредног суда у Нишу
Ив261/2014 од 07.02.2014. год.
            - плаћене таксе на решење по предлогу за одређивања извршења у правној ствари тужиоца "Инекс ангропромет" АД у стечају из
Пирота против туженог "КТП Динчић" доо из Пирота, ул. Трг републике бр. 32 и 76 у износу од 9.639,00 динара  у предмету Привредног
суда у Нишу Ив-261/2014 од 04.03.2014. год.
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            - плаћеног налога Привредног суда у Нишу по закључку И.бр. 16/2014 од 05.03.2014. године за уплату предујма на име трошкова
употребе службеног возила за излазак службеног лица суда за потребе спровођења извршења пописом и проценом и предајом
покретних ствари извршног дужника Цветковић Милоша из Пирота, као власника дужника бивше „Крчма Јелена“ , Пирот у правној
ствари извршног повериоца „Инекс ангропромет“ АД у стечају против извршног дужника Цветковић Милоша из Пирота у предмету
Привредног суда у Нишу Посл. бр. И.бр. 16/2014 у износу од 700,00 динара,
            - плаћеног налога Привредног суда у Нишу по закључку И.бр. 122/2012 од 18.03.2014. 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 Митровић Дејана из Пирота, као власника дужника бивше радње „Де-Мит“ , Пирот у правној ствари извршног
повериоца „Инекс ангропромет“ АД у стечају против извршног дужника Митровић Дејана из Пирота у предмету Привредног суда у
Нишу Посл. бр. И.бр. 122/2012 у износу од 700,00 динара,
        5. Исплаћена накнада трошкова стечајног управника у износу од 18.150,37 динара се састоји од исплаћених трошкова горива
повереника стечајног управника из јануара, фебруара и марта 2014. год. у износу од 13.500,00 динара и трошкова мобилног телефона
повереника стечајног управника за децембар 2013. год. и јануар и фебруар 2014. године у износу од 4.650,37 динара.

Обавезе стечајне масе:

        1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.588,80 динара састоје се од :
            - плаћеног рачуна за куповину кертриџа за ласерски штампач HP LaserJet 1020 из децембра месеца 2013. год. код СЗТР „CODE“ из
Пирота у износу од 1.500,00 динара
            - плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала у јануару 2014. год. (рачун бр. 023/109-9649) код METRO Cash & Carry
d.o.o. у Нишу у износу од 3.088,80 динара,
            - плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала у фебруару 2014. год. (рачун бр. 023/106-7017) код METRO Cash & Carry
d.o.o. у Нишу у износу од 1.000,00 динара,
        2. Плаћени трошкови електричне енергије у износу од 46.951,83 динара састоје се од :
            - плаћеног рачуна за ел. енергију за новембар 2013. године у износу од 11.845,43 динара који се састоји од следећих износа:
продавница "Стакло" 2.806,51 дин., продавница "Београд" 2.457,30 дин., продавница "Пољопривредник" 1.307,27 дин. продавница
"Тијабара" у износу од 4.242,04 динара и продавница "Партизан" у износу од 1.032,31 дин.
            - плаћеног рачуна за ел. енергију за децембар 2013. године у износу од 14.994,86 динара који се састоји од следећих износа:
продавница "Стакло" 4.970,26 дин., продавница "Београд" 6.989,15 дин., продавница "Пољопривредник" 1.290,06 дин. продавница
"Тијабара" у износу од 713,08 динара и продавница "Партизан" у износу од 1.032,31 дин.
            - плаћене разлике у рачуну за електричну енергију за децембар 2013. године у износу од 9.294,57 динара по накнадном обрачуну
Електродистрибуције Пирот,
            - плаћеног рачуна за ел. енергију за јануар 2014. године у износу од 10.816,97 динара који се састоји од следећих износа:
продавница "Стакло" 4.448,18 дин. (4.354,94 + камата 93,24 дин.), продавница "Пољопривредник" 1.261,94 дин. продавница "Тијабара"
у износу од 4.074,54 динара и продавница "Партизан" у износу од 1.032,31 дин.
        5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 4.189,04 динара се састоје од :
            - плаћеног рачуна за АДСЛ услуге за децембар 2013 године у износу од 1.561,04 динара.
            - плаћеног рачуна за АДСЛ услуге за јануар 2014. године у износу од 1,00 динара.
            - плаћеног рачуна за АДСЛ услуге за фебруар 2014. године у износу од 1.549,00 динара.
            - плаћених трошкова слања поште у износу од 1.078,00 динара
        8. Платни промет представља провизију пословних банака, код којих стечајни дужник има отворене текуће рачуне, на име
трошкова платног промета и вођења рачуна.
        9. Плаћени трошкови осигурања у износу од 2.630,99 динара представљају плаћену премију осигурања за период од 01.10.2013.
год. до 01.02.2014. године.
       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 децембру 2013. године у износу од 36.827,00 динара,
            - исплата бруто зараде по уговора о делу за ангажовано лице у јануару 2014. године у износу од 36.827,00 динара,
            - исплата бруто зараде по уговора о делу за ангажовано лице у фебруару 2014. године у износу од 36.827,00 динара,
      16. Исплаћене књиговодствене услуге у износу од 14.000,00 динара састоје се од :
            - плаћених трошкова књиговодствених услуга за период од 01.11. – 30.11.2013. године привредног друштва "ПИ - Софт" ДОО из
Пирота.у износу од 7.000,00 динара,
            - плаћених трошкова књиговодствених услуга за период од 01.12. – 31.12.2013. године привредног друштва "ПИ - Софт" ДОО из
Пирота.у износу од 7.000,00 динара,
      18. Плаћени порези у укупном износу од 12.983,42 састоје се од следећих ставки :
            - плаћеног пореза на пословне просторе за период од 01.10. - 31.12.2013. године (четврти квартал 2013. год.) у износу од
10.228,24 динара  а по Решењу Општинске управе Пирот–Одељења за привреду и финансије–Локалне пореске администрације бр. III-
02-436-482-124/2013 од 27.05.2013. год.
            - плаћеног пореза на земљиште за период од 01.10. - 31.12.2013. године (четврти квартал 2013. год.) у износу од 2.755,18 динара
а по Решењу Општинске управе Пирот–Одељења за привреду и финансије–Локалне пореске администрације бр. III-02-436-482-124/2013
од 27.05.2013. год.
      19. Плаћене административне таксе у износу од 5.510,00 динара састоје се од:
            - плаћене општинске административне таксе у износу до 2.000,00 динара на име уплате накнаде за пријаву за легализацију
објеката стечајног дужника (Магацин Острог)
            - плаћене републичке административне таксе у износу до 740,00 динара на име уплате накнаде за пријаву за легализацију
објеката стечајног дужника (Магацин Острог),
            - плаћене општинске административне таксе из фебруара 2014. године у износу до 370,00 динара на име овере копија
документације стечајног дужника (копије 15 фактура за закуп за потребе утужења),
            - плаћене републичке административне таксе из фебруара 2014. године у износу до 1.200,00 динара на име овере копија
документације стечајног дужника (копије 15 фактура за закуп за потребе утужења),
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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

            - плаћене накнаде АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину у износу од
1.200,00 динара.
      24. Плаћени остали трошкови у износу од 24.705,00 динара састоје се од :
            - плаћене накнаде за закуп канцеларије за децембар месец 2013. године у износу од 8.235,00 динара,
            - плаћене накнаде за закуп канцеларије за јануар месец 2014. године у износу од 8.235,00 динара,
            - плаћене накнаде за закуп канцеларије за фебруар месец 2014. године у износу од 8.235,00 динара.

 4.

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

0,00

0,00

0,00

4.460.299,19

0,00

Разлучни повериоци

0,00

Врста одлива

2.745.100,34

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

2в

4.460.299,19

Признате
обавезе на

почетку
извештајног

периода

 1.

IV исплатни ред

 5.

273.493.667,77

40.570.926,15

 3.

II исплатни ред

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

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Исплаћена
награда

стечајног
управника

III исплатни ред

273.493.667,77

 2.

2.745.100,34

40.570.926,15

321.269.993,45321.269.993,45 0,00

 6.

Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2014.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

4.849.725,25 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2014.

 5.

290.907,05

 4.

4.828.905,90

 2. 270.087,70

 6.

Укупан одлив

Коментар

У току извештајног периода односно дана 18.03.2014. године дошло је до отварања новог текућег рачуна стечајног дужника код
Комерцијалне банке АД Београд бр. 205-205749-52, а све из разлога орочења слободних динарских средстава у износу од 4.000.000,00
динара код Комерцијалне банке АД Београд као најповољнијег понуђача.
Из напред наведеног разлога новчана средства стечајног дужника се налазе на:
        - текућем рачуну број 160-328603-78 који се води код "Banca Intesa" АД Београд и
        - текућем рачуну број 205-205749-52 који се води код Комерцијалне банке АД Београд

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.14.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 176,00

 4. 176,0031.03.2014.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У току извештајног периода је дошло до промене у стању благајне тако да имамо износ од 176,00 динара на крају извештајног периода
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који се односи на средства која су пребачена са рачуна стечајног дужника за потребе слања поште.

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 децембар 2013. године и јануар и фебруар 2014. године :

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

1. Антанасијевић Миодраг   01.12.-31.12.2013.       20.240,00         16.587,00        36.827,00
1. Антанасијевић Миодраг   01.01.-31.01.2014.       20.240,00         16.587,00        36.827,00
1. Антанасијевић Миодраг   01.02.-28.02.2014.       20.240,00         16.587,00        36.827,00

Коментар

6.

 5. 315.025,00

4.829.081,90

 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

31.03.2014.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

420.636,33

11.615.305,23

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

     1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 4.829.081,90 динара сачињавају :
        - На текућем рачуну број 160 - 328603 - 78 налази се износ од 228.313,90 динара ( Извод бр. 39 од 31.03.2014. године - Banca Intesa )
        - На текућем рачуну број 205 - 205749 - 52 налази се износ од 592,00 динара ( Извод бр. 2 од 20.03.2014. године - Комерцијална
банка )
        - Орочени износ код Комерцијалне банке у износу од 4.000.000,00 динара.
        - Орочени износ код Banca Intesa у износу од 600.000,00 динара.
        - У благајни износ од 176,00 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

06.01.2014.  Исправка изјашњења о повлачењу жалбе
Дана 06.01.2014. год. Агенцији за реституцију је послата исправка претходно послатог обавештења о повлачењу жалбе стечајног
дужника на решење исте бр. 46-001808/2012 од 26.09.2013. године, а које је било послато дана 25.12.2013. године.

06.01.2014.  Закључак Службе за катастар непокретности Пирот
Дана 06.01.2014. год. примљен је Закључак Службе за катастар непокретности Пирот бр. 952-02-1337/2013ж од 30.12.2013. године којим
се обуставља поступак по жалби „Инекс ангропромет“ АД Пирот у стечају на решење СКН Пирот од 25.04.2013. године за измену
података о посебним деловима зграде бр. 1 који се односе на површину на кп бр. 740/1 уписане у ЛН 7988 КО Пирот-град, због
одустанка странке од жалбе.

10.01.2014.  Закључак Привредног суда у Нишу
Дана 10.01.2014. год. у Привредном суду у Нишу је преузет закључак истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 25.12.2013. године којим се налаже
поверенику стечајног управника Павлу Николићу да се у року од 20 дана од дана пријема закључка изјасни о излучном захтеву Цолић
Тројанке из Београда од 24.12.2013. године.

10.01.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 10.01.2014. г. у Привредном суду у Нишу преузето је : Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 30.12.2013. г. о одобравању
ангажовања 1 лица по уговору о делу за месец децембар 2013. године у бруто износу од 36.827,00 динара.

10.01.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 10.01.2014. г. у Привредном суду у Нишу преузето је : Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 30.12.2013. г. којим се одобравају
трошкови стечајног поступка за месец децембар 2013. године у укупном износу од 122.477,00 динара.

15.01.2014.  Споразум
Дана 15.01.2014. године извршена је примопредаја ½ објекта стечајног дужника који је био предмет излучног захтева и то пословног
простора – Продавница „Пољопривредник“ на адреси Трг републике бр. 31 у Пироту. ½ објекта је враћена наследницима бившег
власника а сходно Закону о враћању одузете имовине и обештећењу и којом приликом је потписан и споразум о примопредаји исте.

15.01.2014.  Пуномоћје за подизање поште
Пошти у Пироту је достављено пуномоћје за лица задужена за подизање поште стечајног дужника за период до 31.12.2014. године.

21.01.2014.  Орочење
Дана 21.01.2014. године продужено је орочење слободних динарских средстава у износу од 600.000,00 динара код Banca Intesa АД
Београд на период од 90 дана односно до 21.04.2014. године уз годишњу каматну стопу у износу од 6.10 %

22.01.2014.  Закључак Агенције за реституцију
Дана 22.01.2014. год. примљен је Закључак Агенције за реституцију-Подручна јединица Ниш бр. 46-001808/2012 од 20.01.2014. године
којим се обуставља поступак по жалби „Инекс ангропромет“ АД у стечају бр. 358 од 23.10.2013. године на делимично решење Агенције
за реституцију-Подручне јединице Ниш бр. 46-001808/2012 од 24.09.2013. године, због одустанка странке од жалбе.

24.01.2014.  Захтев за исправку грешке
Дана 24.01.2014. год. упућен је захтев Агенцији за реституцију-Подручна јединица Ниш да изврши исправке у уводном делу Закључка
бр. 46-001808/2012 од 20.01.2014. године.

28.01.2014.  Закључак Агенције за реституцију
Дана 28.01.2014. год. примљен је Закључак Агенције за реституцију-Подручна јединица Ниш бр. 46-001808/2012 од 28.01.2014. године
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којим се врши исправка техничке грешке настале настале у уводном делу у Закључку Агенције за реституцију-Подручна јединица Ниш
бр. 46-001808/2012 од 20.01.2014. године.

28.01.2014.  Захтев Привредном суду у Нишу
Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на предложену допуну трошковника за децембар 2013. год.

29.01.2014.  Уговор о орочавању слободних динарских средстава
Примљен је потписани анекс уговора од 23.12.2013. год. о орочавању слободних динарских средстава у износу од 4.000.000,00 динара
(Анекс бр. 6 уговора о орочавању слободних динарских средстава партије уговора бр. 54-431-04008752 ) код Banca Intesa АД Београд за
период од 16.12.2013. год. до 14.03.2014. год.

29.01.2014.  Изјашњење по излучном захтеву
Дана 29.01.2014. године Привредном суду у Нишу је упућено изјашњење по Закључку Привредног суда у Нишу 3 Ст.бр. 43/2010 од
25.12.2013. год., који је преузет из Привредног суда у Нишу дана 10.01.2014. год., а у вези са изјашњењем по излучном захтеву Цолић
Тројанке из Београда од 24.12.2013. године.

29.01.2014.  Захтев за легализацију
Дана 29.01.2014. године упућен је захтев Општинској управи Пирот-Одељењу за урбанизам, стамбено комуналне послове,
грађевинарство и инспекцијске послове за легализацију објекта стечајног дужника – Магацин Острог, а у складу са Законом о
легализацији објеката („Сл. гласник РС“ бр. 95/2012).

30.01.2014.  Захтев за промену власника бројила
Дана 30.01.2014. године упућен је захтев Електродистрибуцији Пирот за промену власника бројила које се налази у продавници
"Београд" која је била предмет враћања бившим власницима у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу, јер су
нови власници ушли у посед исте дана 31.12.2013. године.

31.01.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 31.01.2014. год. преузето је Решење Привредног суда у Нишу 3 Ст.бр. 43/2010 од 27.01.2014. године којим се одбија приговор
излучног повериоца Цолић Тројанке из Београда, Голсфортијева 9 изјављен дана 14.01.2014. године на Одлуку стечајног управника бр.
19 од 14.01.2014. год. о неприхватању захтева за излучење из стечајне масе имовине у Пироту, постојеће на КП бр. 730 КО Пирот-град -
продавнице "Стакло", на адреси Трг Републике 47, као неоснован.

04.02.2014.  Достава кварталног извештаја
Извршена је достава кварталног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10. - 31.12.2013. год, :
- Привредном суду у Нишу поднет 04.02.2014. год.,
- АЛСУ поштом 04.02.2014. год. ,
- Председнику Одбора поверилаца лично уручено 04.02.2014. год. и
- председнику Скупштине поверилаца лично уручено 04.02.2014. год.

06.02.2014.  Захтев Привредном суду у Нишу
Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на предложени трошковник за јануар 2014. год.

06.02.2014.  Захтев Привредном суду у Нишу
Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на ангажовање лица у јануару 2014. године.

07.02.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 07.02.2014. г. у Привредном суду у Нишу преузето је : Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 06.02.2014. г. којим се одобрава
допуна трошкова стечајног поступка за месец децембар 2013. године у укупном износу од 700,00 динара.

10.02.2014.  Молба
Дана 10.02.2014. год. примљена је молба наследника бившег власника продавнице „Пољопривредник“ у Пироту, ул. Трг Републике бр.
31 да се изврши убрзање враћања друге половине наведене продавнице потписницима молбе јер је ½ објекта већ враћена дана
15.01.2014. године.

14.02.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 14.02.2014. г. у Привредном суду у Нишу преузето је : Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 11.02.2014. г. којим се одобравају
трошкови стечајног поступка за месец јануар 2014. године у укупном износу од 110.227,00 динара.

14.02.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 14.02.2014. г. у Привредном суду у Нишу преузето је : Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 11.02.2014. г. о одобравању
ангажовања 1 лица по уговору о делу за месец јануар 2014. године у бруто износу од 36.827,00 динара.

11.02.2014.  Решење Агенције за реституцију
Дана 11.02.2014. год. примљено је Решење Агенције за реституцију бр. 46-001550/2013 од 03.02.2014. године којим се усваја захтев и
враћа имовина и утврђује право својине законском наследнику бившег власника и то: Милораду Ђурићу из Пирота, ул. Кнеза Лазара бр.
33, ЈМБГ 2609944732510, са обимом удела од 1/1 идеалног дела на национализованој непокретној имовини и то:
- на породичној стамбеној згради у ул. Трг Републике бр. 30, постојећој на кп бр. 780, уписаној у В листу - 1. део Листа непокретности бр.
8689 КО Пирот-град, као зграда бр. 1, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, у мешовитој својини „Инекс
ангропромет“ АД у стечају из Пирота, са обимом удела 1/1
- на грађевинском земљишту, на кп бр. 780 КО Пирот-град, уписаном у Лист непокретности бр. 8689 КО Пирот-град, као земљиште под
зградом-објектом са правом коришћења „Инекс ангропромет“ АД у стечају из Пирот, у државној својини, са обимом удела 1/1.
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28.02.2014.  Излучни захтев
Дана 26.02.2013. године примљен је излучни захтев упућен од стране наследника бившег власника и то: Душана Ђурића из Пирота, ул.
Алексе Шантића бр. 2, ЈМБГ 1106948732518 и Петра Ђурића из Пирота, ул Алексе Шантића бр. 2, ЈМБГ 2304943732511 са обимом удела
од по 1/6 идеалног дела, Гордане Митић из Пирота, ул. Лава Толстоја бр. 48, ЈМБГ 1905972737514 и Миодрага Ђорђевићу из Пирота, ул.
Лава Толстоја бр. 48, ЈМБГ 1101970732513, са обимом удела од по 1/12 идеалног дела на национализованој непокретној имовини:
- на пословном простору – једној просторији трговине у Пироту, на Тргу Републике бр. 31, уписаном у В листу - 2. део Листа
непокретности бр. 7988 КО Пирот-град, као посебан део бр. 1 зграде бр. 1 у приземљу, површине 66 м2, на к.п. бр. 740/1, у мешовитој
својини „Инекс ангропромет“ АД у стечају из Пирота
- на пословном простору – једној просторији за коју није утврђена делатност-магацин у Пироту, на Тргу Републике бр. 31, уписаном у В
листу - 2. део Листа непокретности бр. 7988 КО Пирот-град, као посебан део бр. 1 зграде бр. 1 у подруму, површине 31 м2, на к.п. бр.
740/1, у мешовитој својини „Инекс ангропромет“ АД у стечају из Пирот
- на градском грађевинском земљишту, на кп бр. 740/1 КО Пирот-град, уписаном у Лист непокретности бр. 7988 КО Пирот-град, као
земљиште под зградом-објектом површине 167 м2 и земљиште уз зграду-објекат, површине 206 м2 у својини Републике Србије са
правом коришћења „Инекс ангропромет“ АД у стечају из Пирот са обимом удела од 74/471 и „Пиротренд“ доо из Пирота са обимом
удела од 397/471 у површини сразмерно површини враћених непокретности.

28.02.2014.  Изјашњење по излучном захтеву
Дана 28.02.2014. године излучним повериоцима је послато обавештење о прихватању излучног захтева поднетог од 26.02.2014. године
за излучење имовине стечајног дужника и то:
- на пословном простору – једној просторији трговине у Пироту, на Тргу Републике бр. 31, уписаном у В листу - 2. део Листа
непокретности бр. 7988 КО Пирот-град, као посебан део бр. 1 зграде бр. 1 у приземљу, површине 66 м2, на к.п. бр. 740/1, у мешовитој
својини „Инекс ангропромет“ АД у стечају из Пирота
- на пословном простору – једној просторији за коју није утврђена делатност-магацин у Пироту, на Тргу Републике бр. 31, уписаном у В
листу - 2. део Листа непокретности бр. 7988 КО Пирот-град, као посебан део бр. 1 зграде бр. 1 у подруму, површине 31 м2, на к.п. бр.
740/1, у мешовитој својини „Инекс ангропромет“ АД у стечају из Пирот
тако да се Душану Ђурићу из Пирота и Петру Ђурићу из Пирота предаје у својину и државину по 1/6 идеалног дела, а Гордани Митић из
Пирота и Миодрагу Ђорђевићу из Пирота по 1/12 идеалног дела предметних непокретности, а по основу правноснажног делимичног
решења Агенције за реституцију бр. 46-001808/12 од 26.09.2013. године.

06.03.2014.  Захтев Привредном суду у Нишу
Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на предложену допуну трошковника за јануар 2014. год.

06.03.2014.  Захтев Привредном суду у Нишу
Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на предложени трошковник за фебруар 2014. год.

06.03.2014.  Захтев Привредном суду у Нишу
Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на ангажовање лица у фебруару 2014. године.

06.03.2014.  Записник о примопредаји продавнице "Пољопривредник"
Дана 06.03.2014. године сачињен је записник о примопредаји продавнице "Пољопривредник" на адреси Трг Републике бр. 31 којим се
врши излучење и примопредаја идеалног дела имовине ½ продавнице "Пољопривредник" на адреси Трг Републике бр. 31
наследницима бившег власника Душану Ђурићу из Пирота, ул. Алексе Шантића бр. 2, Петру Ђурићу из Пирота, ул. Алексе Шантића бр. 2,
Гордани Митић из Пирота, ул. Лава Толстоја бр. 48 и Миодрагу Ђорђевићу Пирота, ул. Лава Толстоја бр. 48 уз констатовање стања
бројила и стања водомера.

12.03.2014.  Решење Министарства финансија РС-Сектор за имовинско правне послове
Дана 12.03.2014. год. од стране Агенције за реституцију-Подручна јединица Ниш је достављено Решење Министарства финансија РС-
Сектор за имовинско правне послове бр. 46-00-00022/2013-13 од 05.12.2013. год. којим се одбацује као неоснована жалба АД „Инекс
ангропромет“ Пирот у стечају, изјављена против закључка Агенције за реституцију, Подручна јединица Ниш број 46-005275/2012 од
08.08.2013. године.

12.03.2014.  Решење РГЗ-а Службе за катастар непокретности Пирот
Дана 12.03.2014. године примљено је Решење РГЗ-а Службе за катастар непокретности Пирот бр. 952-02-4-188/2014 Ц од 10.03.2014.
год. којим се дозвољава упис у листу непокретности бр. 7988 КО Пирот-град упис права коришћења у корист ЈМБГ 1612955732528
Ђорђевић Мирољуб (Душан), Пирот, Славонска 46 са делом поседа 19/471, упис права коришћења у корист ЈМБГ 1106948732544 Ђурић
Душан (Љубомир), Пирот, Алексе Шантића бр. 2 са делом поседа 12/471, упис права коришћења у корист ЈМБГ 2304943732511 Ђурић
Петар (Љубомир), Пирот, Алексе Шантића бр. 2 са делом поседа 12/471, упис права коришћења у корист ЈМБГ 1905972737514 Митић
Гордана (Братислав), Пирот, Лава Толстоја бр. 48 са делом поседа 7/471 и упис права коришћења у корист ЈМБГ 1101970732513
Ђорђевић Миодраг (Братислав), Пирот, Лава Толстоја бр. 48 са делом поседа 6/471 на непокретности означеној у А-листу непокретности
и то:
Кат.парцела 740/1, површине 167 м2, земљиште под зградом-објектом
Кат.парцела 740/1, површине 89 м2, земљиште под зградом-објектом
Кат.парцела 740/1, површине 206 м2, земљиште уз зграду-објекат

12.03.2014.  Решење РГЗ-а Службе за катастар непокретности Пирот - наставак
Упис права својине у корист ЈМБГ 1612955732528 Ђорђевић Мирољуб (Душан), Пирот, Славонска 46 са делом поседа 3/12, упис права
својине у корист ЈМБГ 2411953735013 Мидић Добрила (Душан), Ниш, Јелене Ћетковић бр. 3 са делом поседа 3/12, упис права својине у
корист ЈМБГ 2304943732511 Ђурић Петар (Љубомир), Пирот, Алексе Шантића бр. 2 са делом поседа 2/12, упис права својине у корист
ЈМБГ 2304943732511 Ђурић Петар (Љубомир), Пирот, Алексе Шантића бр. 2 са делом поседа 2/12, упис права својине у корист ЈМБГ
1905972737514 Митић Гордана (Братислав), Пирот, Лава Толстоја бр. 48 са делом поседа 1/12 и упис права својине у корист ЈМБГ
1101970732513 Ђорђевић Миодраг (Братислав), Пирот, Лава Толстоја бр. 48 са делом поседа 1/12 на непокретности означеној у В2-
листу непокретности и то:
- Приземљу, посл. простору број 1, корисне површине 66 м2, собности 0.1, који је уписан као посебан део зграде број 1, изграђене на к.
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п. бр. 740/1,
- улазу 1, Подруму, посл. простору број 1 Магацин, корисне површине 31 м2, собности 0.1, који је уписан као посебан део зграде број 1,
изграђене на к.п. бр. 740/1.

17.03.2014.  Захтев Привредном суду у Нишу
Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на предложени трошковник за март 2014. год.

17.03.2014.  Захтев Привредном суду у Нишу
Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на ангажовање лица у марту 2014. године.

18.03.2014.  Нови рачун
Дана 18.03.2014. године потписан је Уговор о отварању и вођењу динарског рачуна са Комерцијалном банком АД Београд и отворен је
нови текући рачун стечајног дужника бр. 205-205749-52, а све из разлога орочења слободних динарских средстава у износу од
4.000.000,00 динара код Комерцијалне банке АД Београд као најповољнијег понуђача.

19.03.2014.  Решење РГЗ-а Службе за катастар непокретности Пирот
Дана 19.03.2014. године примљено је Решење РГЗ-а Службе за катастар непокретности Пирот бр. 952-02-4-227/2014 Ж од 11.03.2014.
год. којим се дозвољава упис у листу непокретности бр. 1930 КО Пирот-град:
Упис права коришћења у корист ЈМБГ 2609944732510 Ђурић Милорад (Михаило), Пирот, Кнеза Лазара 33 са делом поседа 1/1, на
непокретност означеној у А-листу непокретности и то:
- кат. парцела 780, површине 34 м2, земљиште под зградом-објектом
из листа непокретности број 8689 досадашњег носиоца права коришћења „Инекс ангропромет“ АД у стечају, Пирот, Николе Пашића бб
са делом поседа 1/1
Упис права својине у корист ЈМБГ 2609944732510 Ђурић Милорад (Михаило), Пирот, Кнеза Лазара 33 са делом поседа 1/1, на
непокретности означеној у В1-листу непокретности и то:
- Породична стамбена зграда број 1, површине у габариту 34 м2, изграђеној на кп бр. 780
досадашњег власника „Инекс ангропромет“ АД у стечају, Пирот, Николе Пашића бб са делом поседа 1/1.

20.03.2014.  Орочење
Дана 20.03.2014. године код Комерцијалне банке АД Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења, орочен је износ слободних
динарских средстава стечајног дужника од 4.000.000,00 динара на период од 60 дана односно од 20.03.2014. год. до 19.05.2014. године.

21.03.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 21.03.2014. г. у Привредном суду у Нишу преузето је : Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 13.03.2014. г. којим се одобрава
допуна трошкова стечајног поступка за месец јануар 2013. године у укупном износу од 18.782,00 динара.

21.03.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 21.03.2014. г. у Привредном суду у Нишу преузето је : Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 13.03.2014. г. којим се одобравају
трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2014. године у укупном износу од 96.027,00 динара.

21.03.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 21.03.2014. г. у Привредном суду у Нишу преузето је : Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 13.03.2014. г. о одобравању
ангажовања 1 лица по уговору о делу за месец фебруар 2014. године у бруто износу од 36.827,00 динара.

21.03.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 21.03.2014. г. у Привредном суду у Нишу преузето је : Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 19.03.2014. г. којим се одобравају
трошкови стечајног поступка за месец март 2014. године у укупном износу од 106.466,00 динара.

21.03.2014.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 21.03.2014. г. у Привредном суду у Нишу преузето је : Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 19.03.2014. г. о одобравању
ангажовања 1 лица по уговору о делу за месец март 2014. године у бруто износу од 36.827,00 динара.

26.03.2014.  Уговор о орочавању динарских средстава
Дана 26.03.2014. год. примљен је потписани примерак 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 20.03.2014. год. до 19.05.2014.
године.

27.03.2014.  Обавештење о променама
Дана 27.03.2014. год. Електродистрибуцији Пирот је предато обавештење о повраћају продавнице "Пољопривредник"  наследницима
бившег власника и захтев да нове рачуне за утрошену електричну енергију почев од рачуна за март месец 2014. године доствљају
новим власницима.

31.03.2014.  Споразум
Дана 31.03.2014. године извршена је примопредаја објекта стечајног дужника који је био предмет излучног захтева и то пословног
простора – Продавница „Тијабара“ на адреси Трг републике бр. 30 у Пироту. Објект је враћен наследнику бившег власника а сходно
Закону о враћању одузете имовине и обештећењу и којом приликом је потписан и споразум о примопредаји исте.
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Прилози

26.06.2014.Датум:

"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АДНазив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст бр. 43/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.01.2014. 31.03.2014.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

СТР "ЗОО Пет шоп" 15.000,0001/2014 01.01.2014.

СТР "Агроном" Пирот 22.275,0002/2014 01.01.2014.

"LU - YUANG" PR. 37.760,0003/2014 01.01.2014.

СТР "ЗОО Пет шоп" 15.000,0008/2014 01.02.2014.

"LU - YUANG" PR. 37.760,0009/2014 01.02.2014.

СТР "Агроном" Пирот 7.425,0010/2014 01.02.2014.

СТР "ЗОО Пет шоп" 15.000,0014/2014 01.03.2014.

"LU - YUANG" PR. 37.760,0015/2014 01.03.2014.

Укупно: 187.980,00

Потраживања (у извештајном периоду)

"КТП Динчић" доо 6.989,1504/2014-ел.е. 22.01.2014.

"КТП Динчић" доо
345,15

04/2014-
осигурање

22.01.2014.

"КТП Динчић" доо 1.396,2304/2014-порез 22.01.2014.

СТР "ЗОО Пет шоп" 10.007,6505/2014-ел.е. 22.01.2014.

СТР "ЗОО Пет шоп"
268,15

05/2014-
осигурање

22.01.2014.

СТР "ЗОО Пет шоп" 2.395,3105/2014-порез 22.01.2014.

СТР "Агроном" Пирот 1.290,0606/2014-ел.е. 22.01.2014.

СТР "Агроном" Пирот
178,83

06/2014-
осигурање

22.01.2014.

СТР "Агроном" Пирот 930,8706/2014-порез 22.01.2014.

"LU - YUANG" PR. 4.902,1107/2014-ел.е. 22.01.2014.

"LU - YUANG" PR.
804,63

07/2014-
осигурање

22.01.2014.

"LU - YUANG" PR. 4.188,8507/2014-порез 22.01.2014.

СТР "ЗОО Пет шоп" 4.074,5411/2014 27.02.2014.

СТР "Агроном" Пирот 1.261,9412/2014 27.02.2014.

"LU - YUANG" PR. 4.354,9413/2014 27.02.2014.

СТР "Агроном" Пирот 597,2116/2014 18.03.2014.

СТР "ЗОО Пет шоп" 3.744,7617/2014 18.03.2014.

"LU - YUANG" PR. 2.780,0618/2014 18.03.2014.

Укупно: 50.510,44

Укупни приходи: 238.490,44
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2014.за период од: 31.03.2014.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Нишу
9.391,00

22-032-00016-
2014-001

21.01.2014.

Привредни суд у Нишу
9.391,00

19-032-00016-
2014-002

23.01.2014.

Привредни суд у Нишу
9.639,00

52-028-00261-
2014-001

07.02.2014.

Привредни суд у Нишу
9.639,00

49-028-00261-
2014-002

04.03.2014.

Привредни суд у Нишу 700,00И.бр. 16/2014 05.03.2014.

Привредни суд у Нишу 700,00 И.бр. 122/2012 18.03.2014.

Укупно: 39.460,00

Накнада трошкова стечајног управника

"Лукоил Србија" А.Д. 3.000,00000406001561 31.01.2014.

"ЕКО Србија" а.д. Нови Београд 1.500,00БИ 215323 31.01.2014.

"Лукоил Србија" А.Д. 2.500,00000406001771 04.02.2014.

"Теленор" ДОО, Београд
1.500,00

95-00754817-
1401

31.01.2014.

Агенција за приватизацију Београд 24.000,0001/2014 31.01.2014.

"ЕКО Србија" а.д. Нови Београд 2.000,00БИ 215328 07.02.2014.

"Теленор" ДОО, Београд
1.500,00

06-01724328-
1402

28.02.2014.

Агенција за приватизацију Београд 14.000,0002/2014 28.02.2014.

"ЕКО Србија" а.д. Нови Београд 2.500,00БИ 231283 04.03.2014.

"Лукоил Србија" А.Д. 2.000,00000406003746 10.03.2014.

"Теленор" ДОО, Београд
1.500,00

45-02853525-
1403

31.03.2014.

Агенција за приватизацију Београд 14.000,0003/2014 31.03.2014.

Укупно: 70.000,00

109.460,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

METRO Cash & Carry d.o.o. 3.088,80023/109-9649 10.01.2014.

METRO Cash & Carry d.o.o. 1.000,00023/106-7017 25.02.2014.

Укупно: 4.088,80

Електрична енергија

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд-Огранак Пирот 9.294,5722-0040004-248/2 03.01.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд-Огранак Пирот 10.816,9719-0040004-249 31.01.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд-Огранак Пирот 8.270,2016-0040004-250 28.02.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд-Огранак Пирот 8.871,4513-0040004-251 31.03.2014.

Укупно: 37.253,19

Пошта и телефон

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 55,00Р 58127373 03.01.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 66,00Р 5475660 06.01.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 66,00Р 58121505 10.01.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 121,00Р 11250072 20.01.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 88,00Р 11250071 20.01.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 44,00Р 11250237 21.01.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 66,00Р 2481781 22.01.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 66,00Р 11251136 24.01.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 77,00Р 58140602 28.01.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 77,00Р 11252413 29.01.2014.

17"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АД - Извештај за  јануар - март 2014.



Пошта и телефон

"Телеком Србија" а.д.
1,00

44-148-010-
3483812

31.01.2014.

"Телеком Србија" а.д.
1.549,00

42-149-010-
3012376

28.02.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 77,00Р 58147176 06.02.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 121,00Р 11253309 04.02.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 77,00Р 11261612 06.03.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 77,00Р 5488952 17.03.2014.

Укупно: 2.628,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

90,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.01.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

195,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.01.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

326,20

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.01.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

395,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.01.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

125,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.02.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

251,20

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.02.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

175,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.02.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

395,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.02.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

50,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.03.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

3.690,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.03.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

161,20

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.03.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd

395,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.03.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

8,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.03.2014.

Укупно: 6.256,60

Премија осигурања

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд
385,99

001145008262682
000-01/2014

31.01.2014.

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

001145008262693
000-01/2014

31.01.2014.
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Премија осигурања

Укупно: 662,99

Бруто зараде по уговору о делу

Антанасијевић Миодраг
36.827,00

Уг. о делу
01/2014

31.01.2014.

Антанасијевић Миодраг
36.827,00

Уг. о делу
02/2014

28.02.2014.

Антанасијевић Миодраг
36.827,00

Уг. о делу
03/2014

31.03.2014.

Укупно: 110.481,00

Књиговодствене услуге

"ПИ - Софт" доо 3.000,00310114/112 31.01.2014.

"ПИ - Софт" доо 3.000,00280214/112 28.02.2014.

"ПИ - Софт" доо 3.000,00310314/112 31.03.2014.

Укупно: 9.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Милош Манџукић 10.000,0005/14 31.01.2014.

Адвокат Милош Манџукић 10.000,0027/14 28.02.2014.

Адвокат Милош Манџукић 10.000,0028/14 31.03.2014.

Укупно: 30.000,00

Административне таксе

Општина Пирот 2.000,0055-079-ОАТ 29.01.2014.

Република Србија, Републичке административне таксе 740,0055-079-РАТ 29.01.2014.

Општина Пирот 370,00 55-079-ОАТ 03.02.2014.

Република Србија, Републичке административне таксе 1.200,00 55-079-РАТ 03.02.2014.

Агенција за привредне регистре Београд
1.200,00

09-
07131208/2013

24.02.2014.

Укупно: 5.510,00

Остали трошкови стечајне масе

Николић Павле 8.235,001/2014 27.01.2014.

Николић Павле 8.235,0022/2014 26.02.2014.

Николић Павле 8.235,0028/2014 31.03.2014.

Укупно: 24.705,00

230.585,58Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 340.045,58
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-328603-78
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205749-52

01.01.2014. 4.849.725,25Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2014.за период од: 31.03.2014.

Камате и други финансијски приходи

Banca Intesa A.D.- Beograd 21.768,4208.01.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 9.373,0221.01.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 20.166,4807.02.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 18.210,4507.03.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 8.444,5614.03.2014.

Укупно: 77.962,93

Наплата потраживања

СТР "Агроном" Пирот 1.307,2709.01.2014.

"YONG - HE" 0,4910.01.2014.

"LU - YUANG" PR. 2.806,5110.01.2014.

СТР "ЗОО Пет шоп" 4.245,0021.01.2014.

СТР "Агроном" Пирот 29.700,0028.02.2014.

Укупно: 38.059,27

Закуп (у извештајном периоду)

"LU - YUANG" PR. 37.760,0010.01.2014.

СТР "Агроном" Пирот 22.275,0027.01.2014.

СТР "ЗОО Пет шоп" 15.000,0027.01.2014.

СТР "Агроном" Пирот 7.425,0020.02.2014.

СТР "ЗОО Пет шоп" 15.000,0025.02.2014.

СТР "ЗОО Пет шоп" 15.000,0028.03.2014.

Укупно: 112.460,00

Потраживања (у извештајном периоду)

СТР "Агроном" Пирот 1.290,0627.01.2014.

СТР "Агроном" Пирот 178,8327.01.2014.

СТР "Агроном" Пирот 930,8727.01.2014.

СТР "ЗОО Пет шоп" 5.000,0031.01.2014.

"LU - YUANG" PR. 4.902,1103.02.2014.

"LU - YUANG" PR. 804,6303.02.2014.

"LU - YUANG" PR. 4.188,8503.02.2014.

СТР "ЗОО Пет шоп" 2.395,3119.02.2014.

СТР "ЗОО Пет шоп" 268,1519.02.2014.

СТР "ЗОО Пет шоп" 5.008,5419.02.2014.

СТР "Агроном" Пирот 1.261,9428.02.2014.

СТР "ЗОО Пет шоп" 4.075,0017.03.2014.

СТР "Агроном" Пирот 597,2120.03.2014.

"LU - YUANG" PR. 4.354,9427.03.2014.

"LU - YUANG" PR. 2.780,0627.03.2014.

СТР "ЗОО Пет шоп" 3.745,0028.03.2014.

Укупно: 41.781,50

270.263,70Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2014.за период од: 31.03.2014.
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Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Нишу 9.391,0027.01.2014.

Привредни суд у Нишу 9.391,0031.01.2014.

Привредни суд у Нишу 9.639,0011.02.2014.

Привредни суд у Нишу 9.639,0012.03.2014.

Привредни суд у Нишу 700,0012.03.2014.

Привредни суд у Нишу 700,0027.03.2014.

Укупно: 39.460,00

Накнада трошкова стечајног управника

"Теленор" ДОО, Београд 1.650,3714.01.2014.

"Лукоил Србија" А.Д. 3.000,0031.01.2014.

"ЕКО Србија" а.д. Нови Београд 1.500,0031.01.2014.

"Лукоил Србија" А.Д. 2.500,0004.02.2014.

"ЕКО Србија" а.д. Нови Београд 2.000,0007.02.2014.

"Теленор" ДОО, Београд 1.500,0026.02.2014.

"ЕКО Србија" а.д. Нови Београд 2.500,0005.03.2014.

"Лукоил Србија" А.Д. 2.000,0010.03.2014.

"Теленор" ДОО, Београд 1.500,0018.03.2014.

Укупно: 18.150,37

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

METRO Cash & Carry d.o.o. 3.088,8010.01.2014.

СЗТР "Code" Пирот 1.500,0014.01.2014.

METRO Cash & Carry d.o.o. 1.000,0025.02.2014.

Укупно: 5.588,80

Електрична енергија

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд-Огранак Пирот 11.845,4308.01.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд-Огранак Пирот 14.994,8620.01.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд-Огранак Пирот 9.294,5727.02.2014.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд-Огранак Пирот 10.816,9727.02.2014.

Укупно: 46.951,83

Пошта и телефон

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 77,0009.01.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 77,0009.01.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 66,0009.01.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 132,0009.01.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 55,0009.01.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 66,0009.01.2014.

"Телеком Србија" а.д. 1.561,0417.01.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 66,0003.02.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 121,0003.02.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 88,0003.02.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 44,0003.02.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 66,0003.02.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 66,0003.02.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 77,0003.02.2014.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 77,0003.02.2014.

"Телеком Србија" а.д. 1,0026.02.2014.

"Телеком Србија" а.д. 1.549,0018.03.2014.

Укупно: 4.189,04

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 90,0010.01.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 195,0020.01.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 326,2031.01.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 395,0031.01.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 125,0010.02.2014.
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Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 251,2020.02.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 175,0028.02.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 395,0028.02.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 50,0010.03.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 3.690,0020.03.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 161,2031.03.2014.

Banca Intesa A.D.- Beograd 395,0031.03.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 8,0020.03.2014.

Укупно: 6.256,60

Премија осигурања

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд 277,0012.02.2014.

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд 268,0012.02.2014.

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд 277,0012.02.2014.

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд 277,0012.02.2014.

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд 386,0013.02.2014.

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд 374,0013.02.2014.

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд 386,0013.02.2014.

Компанија "Дунав осигурање" а.д. Београд 385,9913.02.2014.

Укупно: 2.630,99

Бруто зараде по уговору о делу

Антанасијевић Миодраг 36.827,0029.01.2014.

Антанасијевић Миодраг 36.827,0020.02.2014.

Антанасијевић Миодраг 36.827,0024.03.2014.

Укупно: 110.481,00

Књиговодствене услуге

"ПИ - Софт" доо 7.000,0009.01.2014.

"ПИ - Софт" доо 7.000,0024.02.2014.

Укупно: 14.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

РС Општинска управа Општине Пирот, Одељење за привреду и финансије, Локална
пореска администрација 27,00

20.01.2014.

РС Општинска управа Општине Пирот, Одељење за привреду и финансије, Локална
пореска администрација 27,00

20.01.2014.

РС Општинска управа Општине Пирот, Одељење за привреду и финансије, Локална
пореска администрација 10.174,24

20.01.2014.

РС Општинска управа Општине Пирот, Одељење за привреду и финансије, Локална
пореска администрација 2.755,18

20.01.2014.

Укупно: 12.983,42

Административне таксе

Општина Пирот 2.000,0029.01.2014.

Република Србија, Републичке административне таксе 740,0029.01.2014.

Општина Пирот 370,0003.02.2014.

Република Србија, Републичке административне таксе 1.200,0003.02.2014.

Агенција за привредне регистре Београд 1.200,0024.02.2014.

Укупно: 5.510,00

Остали трошкови стечајне масе

Николић Павле 8.235,0014.01.2014.

Николић Павле 8.235,0027.01.2014.

Николић Павле 8.235,0026.02.2014.

Укупно: 24.705,00

290.907,05Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2014. 4.829.081,90
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