
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

28.03.2016.

"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АД

01.10.2015. 31.12.2015.

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

5.395.542,68

0,00

Залихе

315.025,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

171.306,38

Друга финансијска средства (удели и акције)

7.075.003,06

Потраживања

1.193.129,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.10.2015.

Коментар

Стање рачуна на изводима банака на дан 01.10.2015. године :
         1. Banca INTESA рачун бр. 160-328603-78 извод бр. 46 од 30.09.2015. год.                          230.301,04 динара
         2. Комерцијална банка рачун бр. 205-205749-52 извод бр. 12 од 01.09.2015. год.            165.241,64 динара
         3. Војвођанска банка АД Нови Сад ( на орочењу )                                                                    5.000.000,00 динара
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      УКУПНО                                                                                                                                   5.395.542,68 динара
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Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.395.542,68

171.306,38

0,00

315.025,00

1.193.129,00

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 7.075.003,06

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

5.395.542,68

171.306,38

0,00

315.025,00

1.193.129,00

0,00 7.075.003,06

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.

0,000,00

0,00

Остварена
продајна цена или

наплаћено
потраживање

0,00 3.

 4.

0,00Залихе

Повећање

Потраживања

0,00

0,00

1.193.129,00Некретнине, постројења и опрема

0,00

315.025,00

0,00

171.306,38

0,00

0,00

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене

продајне цене

1.679.460,38

0,00

0,00

0,00

1г

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје имовине.
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0,00

78.982,31 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.

0,00

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Остварени приливи
за извештајни

период

Списак готовинских прилива

Некретнине, постројења и опрема

Закуп (у извештајном периоду)

Потраживања (у извештајном периоду)

 6.

 7.

 8.

0,00

Врста прилива

Разлика остварених
прихода и прилива

0,00

0,00

0,00

0,00

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

0,00

78.982,31

0,00

0,00

0,00 0,00

2а

2

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

        1. Камате и други финансијски приходи у износу од 78.982,31 динара састоје се од :
            - приписа камате у износу од 48.291,67 динара на име орочења новчаних средстава у износу од 5.000.000,00 динара по Уговору о
ороченом депозиту закљученим дана 11.08.2015. године са Војвођанском банком АД Нови Сад за период од 11.08.2015. год. до
11.10.2015. год. (камата 5,70 % на годишњем нивоу),
            - прилива у износу од 10.228,47 динара на име приписа камате по орочењу износа од 5.000.000,00 динара код Банка Поштанска
штедионица АД Београд за период од 12.10.2015. год. до 01.11.2015. године док је укупан период орочења од 60 дана односно од
12.10.2015. године до 11.12.2015. године уз номиналну камату од 3,80% на годишњем нивоу, а по закљученом Уговору о ороченом
наменском динарском депозиту бр. 155200467000 од 12.10.2015. године,
            - прилива у износу од 15.350,55 динара на име приписа камате по орочењу износа од 5.000.000,00 динара код Банка Поштанска
штедионица АД Београд за период од 01.11.2015. год. до 01.12.2015. године док је укупан период орочења од 60 дана односно од
12.10.2015. године до 11.12.2015. године уз номиналну камату од 3,80% на годишњем нивоу, а по закљученом Уговору о ороченом
наменском динарском депозиту бр. 155200467000 од 12.10.2015. године,
            - прилива у износу од 5.111,62 динара на име приписа камате по орочењу износа од 5.000.000,00 динара код Банка Поштанска
штедионица АД Београд за период од 01.12.2015. год. до 11.12.2015. године док је укупан период орочења од 60 дана односно од
12.10.2015. године до 11.12.2015. године уз номиналну камату од 3,80% на годишњем нивоу, а по закљученом Уговору о ороченом
наменском динарском депозиту бр. 155200467000 од 12.10.2015. године.
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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

0,00 250,002. Судски трошкови 250,00 0,00250,00

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

915.131,81 25.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 25.000,00 940.131,810,00

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 250,00915.131,81 25.250,00 25.250,00 940.131,81

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

1.044,80 998,501. Канцеларијски материјал 998,50 64,801.978,50

20,99 0,002. Електрична енергија 0,00 20,990,00

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

11.000,00 8.000,004. Гориво и мазиво 8.000,00 0,0019.000,00

1.332,00 1.300,005. Пошта и телефон 1.300,00 0,002.632,00

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 7.146,008. Платни промет 7.146,00 0,007.146,00

0,00 0,009. Премија осигурања 0,00 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

75.003,00 45.000,0015. Бруто зараде по уговору о делу 45.000,00 90.003,0030.000,00

6.000,00 9.000,0016. Књиговодствене услуге 9.000,00 3.000,0012.000,00

30.000,00 10.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 10.000,00 30.000,0010.000,00

26.347,02 1.877,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 1.877,00 24.470,023.754,00

42,00 0,0019. Административне таксе 0,00 42,000,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

0,00 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 0,000,00

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

16.000,00 24.000,0024. Остали трошкови стечајне масе 24.000,00 8.000,0032.000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 118.510,50166.789,81 107.321,50 107.321,50 155.600,81

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

         Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 43/2010 од 27.11.2015. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног
поступка за месец октобар 2015. године у укупном износу од 32.793,50 динара.
         Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 43/2010 од 21.12.2015. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног
поступка за месец новембар 2015. године у укупном износу од 43.690,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 43/2010 од 04.02.2016. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног
поступка за месец децембар 2015. године у укупном износу од 56.088,00 динара.
         Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2015. године износи 132.571,50 динара (32.793,50 + 43.690,00 + 56.088,00 =

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

132.571,50 динара).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

       2. Судски трошкови у износу од 250,00 динара састоје се од:
            - трошкова уплате предујма по закључку Основног суда у Пироту 2Ив.бр. 6904/2010 од 16.10.2015. године (примљено дана
22.10.2015. год.) у износу од 250,00 динара на име трошкова употребе службеног возила суда за потребе спровођења извршења
пописом и проценом покретних ствари извршног дужника изласком службеног лица Основног суда у Пироту на лице места на адреси
извршног дужника у правној ствари тужиоца АД "INEX-ANGROPROMET" Пирот против извршног дужника Пешић Сузане из Пирота у
предмету Основног суда у Пироту Посл. бр.  2Ив.бр. 6904/2010.
        5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 25.000,00 динара представља накнаду трошкова стечајном управнику за
период од 01.10.2015. г. – 31.12.2015. године, Ови трошкови се састоје од трошкова Агенције за лиценцирање стечајних управника као
стечајног управника, и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања
стручних лица и техничког особља. Исти трошкови су од стране стечајног судије одобрени кроз трошковник за новембар 2015. године у
износу од по 10.000,00 динара и за децембар 2015. године у износу од 15.000,00 динара, док је накнада трошкова за месец октобар
2015. године од стране стечајног судије одбијена.

Обавезе стечајне масе

        1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 998,50 динара се састоје од:
            - рачуна за куповину канцеларијског материјала у периоду од 01.10.2015. године до 30.11. 2015. год. код „Милбој“ доо из Пирота
у износу од 998,50 динара.
        4. Трошкови горива и мазива у износу од 8.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника за одлазак
до Привредног суда у Нишу на релацији Пирот-Ниш-Пирот и за обилазак имовине стечајног дужника и то за месец октобар 2015. године
у износу од 5.000,00 динара и за месец новембар 2015. године у износу од 3.000,00 динара.
        5. Рачуни за пошту и телефон у износу од 1.300,00 динара се састоје од :
            - трошкова слања поште у извештајном периоду у износу од 300,00 динара,
            - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара и то за месец октобар у износу од
500,00 динара и за месец новембар у износу од 500,00 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 45.000,00 динара састоје се од :
            - бруто зарада по уговору о делу за 1 ангажовано лице у месецу октобру 2015. године.у бруто износу од 15.000,00 динара,
            - бруто зарада по уговору о делу за 1 ангажовано лице у месецу новембру 2015. године.у бруто износу од 15.000,00 динара,
            - бруто зарада по уговору о делу за 1 ангажовано лице у месецу дцеембру 2015. године.у бруто износу од 15.000,00 динара.
       16.  Књиговодствене услуге у износу од 9.000,00 динара састоје се од :
            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.10. – 31.10.2015. године привредног друштва "ПИ - Софт" доо из Пирота.у
износу од 3.000,00 динара,
            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.11. – 30.11.2015. године привредног друштва "ПИ - Софт" доо из Пирота.у
износу од 3.000,00 динара,
            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.12. – 31.12.2015. године привредног друштва "ПИ - Софт" доо из Пирота.у
износу од 3.000,00 динара.
      17. Накнаде за заступање у износу од 10.000,00 динара представља накнаду адвокату Милошу Манџукићу из Ниша за потребе
заступања стечајног дужника за децембар 2015. године.
      18. Порези у износу од 1.877,00 динара се односе на порез на имовину стечајног дужника за период од 01.10.2015. год. до
31.12.2015. године (четврти квартал 2015. године) према поднетој пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2015. годину.
      24. Остали трошкови у износу од 24.000,00 динара састоје се од :
            - накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец октобар 2015. године у износу од 8.000,00 динара,
            - накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец новембар 2015. године у износу од 8.000,00 динара,
            - накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец децембар 2015. године у износу од 8.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка

        2. Плаћени судски трошкови у износу од 250,00 динара састоје се од следећих ставки :
            - уплаћеног предујма по закључку Основног суда у Пироту 2Ив.бр. 6904/2010 од 16.10.2015. године у износу од 250,00 динара на
име трошкова употребе службеног возила суда за потребе спровођења извршења пописом и проценом покретних ствари извршног
дужника изласком службеног лица Основног суда у Пироту на лице места на адреси извршног дужника у правној ствари тужиоца АД
"INEX-ANGROPROMET" Пирот против извршног дужника Пешић Сузане из Пирота у предмету Основног суда у Пироту Посл. бр.  2Ив.бр.
6904/2010.

Обавезе стечајне масе:

        1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 1.978,50 динара састоје се од:
            - плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала у периоду од 01.07.2015. године до 28.09. 2015. год. код „Милбој“ доо
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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

из Пирота у износу од 980,00 динара.
            - плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала у периоду од 01.10.2015. године до 30.11. 2015. год. код „Милбој“ доо
из Пирота у износу од 998,50 динара.
        4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 19.000,00 динара се односе на исплату трошкова горива поверенику стечајног
управника за одлазак до Привредног суда у Нишу на релацији Пирот-Ниш-Пирот и за обилазак имовине стечајног дужника и то за месец
август 2015. године у износу од 5.500,00 динара, за месец септембар 2015. године у износу од 5.500,00 динара, за месец октобар 2015.
године у износу од 5.000,00 динара и за месец новембар 2015. године у износу од 3.000,00 динара.
        5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 2.632,00 динара се састоје од:
            - плаћених трошкова на име слања поште у периоду од 25.08.2015. године до 24.11.2015. године у износу од 632,00 динара,
            - исплаћених трошкова повереника стечајног управника на име трошкова мобилног телефона у износу од 2.000,00 динара и то: за
месец август 2015. године у износу од 500,00 динара, за месец септембар 2015. године у износу од 500,00 динара, за месец октобар
2015. године у износу од 500,00 динара и за месец новембар 2015. године у износу од 500,00 динара.
        8. Платни промет представља провизију пословних банака, код којих стечајни дужник има отворене текуће рачуне, на име
трошкова платног промета и вођења рачуна, плаћени трошкови у извештајном периоду износе 7.146,00 динара
       15. Исплаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 30.000,00 динара сачињавају :
            - исплата бруто зараде по уговора о делу за ангажовано лице у месецу мају 2015. године у износу од 15.000,00 динара,
            - исплата бруто зараде по уговора о делу за ангажовано лице у месецу јуну 2015. године у износу од 15.000,00 динара.
      16. Исплаћене књиговодствене услуге у износу од 12.000,00 динара састоје се од :
            - плаћених трошкова књиговодствених услуга за период од 01.08. – 31.08.2015. године привредног друштва "ПИ - Софт" доо из
Пирота.у износу од 3.000,00 динара,
            - плаћених трошкова књиговодствених услуга за период од 01.09. – 30.09.2015. године привредног друштва "ПИ - Софт" доо из
Пирота.у износу од 3.000,00 динара,
            - плаћених трошкова књиговодствених услуга за период од 01.10. – 31.10.2015. године привредног друштва "ПИ - Софт" доо из
Пирота.у износу од 3.000,00 динара,
            - плаћених трошкова књиговодствених услуга за период од 01.11. – 30.11.2015. године привредног друштва "ПИ - Софт" доо из
Пирота.у износу од 3.000,00 динара.
      17. Исплаћена накнада за заступање у износу од 10.000,00 динара представља исплаћену накнаду адвокату Милошу Манџукићу из
Ниша за месец март 2015. године.
      18. Плаћени порези у износу од 3.754,00 динара се односе на:
            - плаћени порез на имовину стечајног дужника за период од 01.07.2015. год. до 30.09.2015. године (трећи квартал 2015. године) у
износу од 1.877,00 динара према поднетој пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2015. годину,
            - плаћени порез на имовину стечајног дужника за период од 01.10.2015. год. до 31.12.2015. године (четврти квартал 2015. године)
у износу од 1.877,00 динара према поднетој пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2015. годину.
      24. Плаћени остали трошкови у износу од 32.000,00 динара састоје се од :
             - плаћене накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец август 2015. године у износу од 8.000,00 динара,
             - плаћене накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец септембар 2015. године у износу од 8.000,00
динара,
            - плаћене накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец октобар 2015. године у износу од 8.000,00 динара,
            - плаћене накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец новембар 2015. године у износу од 8.000,00
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

1.828.410,97

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.

1.828.410,97

40.570.926,15

320.353.304,08320.353.304,08 0,00

 6.

Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

У извештајном периоду, укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода на дан 31.12.2015. године износе 320.353.304,08
динара

Коментар
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

5.395.542,68 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2015.

 5.

118.760,50

 4.

5.355.764,49

 2. 78.982,31

 6.

Укупан одлив

Коментар

Новчана средства стечајног дужника налазе се на:
        - текућем рачуну број 160-328603-78 који се води код "Banca Intesa" АД Београд са стањем на дан 31.12.2015. год. у износу од
116.120,54 динара,
        - текућем рачуну број 205-205749-52 који се води код Комерцијалне банке АД Београд са стањем на дан 31.12.2015. год. у износу од
239.643,95 динара и
        - на орочењу код Еуробанк АД Београд као најповољнијег понуђача услова орочења налази се орочени износ од 5.000.000,00
динара орочен на период од 60 дана почев од 14.12.2015. године.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.10.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.12.2015.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Миодраг Антанасијевић1. 15.000,00

Миодраг Антанасијевић2. 15.000,00

Адвокат Милош Манџукић3. 10.000,00

Књиговодствена агенција ПИ-Софт доо4. 12.000,00

52.000,00Укупно

        Исплаћени бруто износи по уговору о делу ангажованом лицу за мај и јун 2015. године :

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

1. Антанасијевић Миодраг   01.05.-31.05.2015.         9.480,00          5.520,00        15.000,00
1. Антанасијевић Миодраг   01.06.-30.06.2015.         9.480,00          5.520,00        15.000,00

         У извештајном периоду је извршено и ангажовање адвоката Милоша Манџукића из Ниша и то у месецу децембру 2015. године за
потребе заступања стечајног дужника у предметима који се воде пред Основним судом у Пироту и Привредним судом у Нишу уз
накнаду у месечном бруто износу од 10.000,00 динара.
        У извештајном периоду је извршена исплата адвоката Милоша Манџукића из Ниша за заступање у месецу марту 2015. године у
укупном износу од 10.000,00 динара.
         У извештајном периоду , плаћене су књиговодствене услуге агенцији ПИ-Софт доо, у износу од 9.00000 динара

Коментар
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6.

 5. 315.025,00

5.355.764,49

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

На дан

Укупно без депозита

0,00

Имовина

Некретнине, постројења и опрема

 4.

Депозит (продаја имовине, закуп)

 1.

Залихе

Стечајни биланс на крају периода

1.193.129,00

5

0,00

31.12.2015.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

171.306,38

7.035.224,87

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

     1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 5.355.764,49 динара сачињавају :
        - На текућем рачуну број 160 - 328603 - 78 налази се износ од 116.120,54 динара ( Извод бр. 59 од 31.12.2015. године - Banca Intesa )
        - На текућем рачуну број 205 - 205749 - 52 налази се износ од 239.643,95 динара ( Извод бр. 17 од 14.12.2015. године - Комерцијална
банка )
        - Орочени износ код Еуробанк АД Београд у износу од 5.000.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

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

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном већу
4 Стечајном судији
5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

08.10.2015.  Предаја документације Историјском архиву у Пироту
Дана 08.10.2015. године Историјском архиву у Пироту је предата матичних књига радника стечајног дужника (2 комада) уз сачињавање
записника о извршеној примопредаји.

12.10.2015.  Орочење
Дана 12.10.2015. године код Банка Поштанска штедионица АД Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења, орочен је износ
слободних динарских средстава стечајног дужника од 5.000.000,00 динара на период од 60 дана односно од 12.10.2015. год. до
11.12.2015. године.

13.10.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 13.10.2015. г. у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 3 Ст. 43/2010 од 06.10.2015. г. којим се одобрава исплата
стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец август 2015. године у укупном износу од 40.080,00 динара, а према
спецификацији трошкова датој у приложеном акту – Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период од
01.08.2015. до 31.08.2015. године са образложењем, осим за тачку 5. спецификације „Накнада трошкова стечајног управника“ у износу
од 10.000,00 динара у ком делу се захтев одбија.

16.10.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на ангажовање лица у периоду од 01.10.2015. године до 31.12.2015.
године.
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16.10.2015.  Достава плана трошкова
Дана 16.10.2015. године Привредном суду у Нишу је достављена допуна плана трошкова стечајног поступка за месец септембар 2015.
године.

16.10.2015.  Достава плана трошкова
Дана 16.10.2015. године Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец октобар 2015. године.

20.10.2015.  Повлачење предлога за понављање поступка (жалбе)
Поштом је Агенцији за реституцију-Подручна јединица Ниш упућен захтев за повлачење предлога за понављање поступка (жалбе) по
решењу Агенције за реституцију-Подручна јединица Ниш 46-005275/2012 од 14.05.2013. године на које је од стране стечајног дужника
поднета жалба (предлог за понављање поступка) дана 23.07.2013. године.
Закључком Агенције за реституцију бр. 46-005275/2012 од 08.08.2013. године одбијен је предлог за понављање поступка, док је
решењем Министарства финансија РС, Сектора за имовинско правне послове бр. 46-00022/2013-13 од 05.12.2013. године одбијена
жалба стечајног дужника на поменути закључак, али је пресудом Управног суда у Београду, Одељење у Нишу II 3 У.5192/14 од
04.12.2014. године поништено решење Министарства финансија РС, Сектора за имовинско правне послове бр. 46-00022/2013-13 од
05.12.2013. године. Решењем Министарства финансија РС, Сектора за имовинско правне послове бр. 46-00-22/2013-13 од 26.12.2014.
године поништен је закључак Агенције за реституцију бр. 46-005275/2012 од 08.08.2013. године и предмет враћен на поновно
одлучивање. Како је између странака у спору Цолић Тројанке из Београда и стечајног дужника закључено судско поравнање од
03.03.2015. године те је у складу са тим повучен предлог за понављање поступка (жалбе) поднет у овом поступку реституције дана
23.07.2013. године.
Пошиљка је примљена у Агенцији за реституцију-Подручна јединица Ниш дана 21.10.2015. године увидом у повратницу.

21.10.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на стварно настале трошкове у месецу септембру 2015. године.

23.10.2015.  Уговор о орочавању динарских средстава
Дана 23.10.2015. год. примљен је потписани примерак Уговора о ороченом наменском динарском депозиту бр. 155200467000
закљученог дана 12.10.2015. године уз прилог једне бланко соло менице којим се орочава износ од 5.000.000,00 динара код Банка
Поштанска штедионица АД Београд на период од 60 дана односно од 12.10.2015. год. до 11.12.2015. године.

26.10.2015.  Закључак Основног суда у Пироту
Дана 26.10.2015. године примљен је закључак Основног суда у Пироту 2 Ив.бр. 6904/2010 од 16.10.2015. године којим се позива
стечајни дужник да изврши уплату трошкова предујма у износу од 250,00 динара на име трошкова употребе службеног возила суда за
потребе спровођења извршења пописом и проценом покретних ствари извршног дужника изласком службеног лица Основног суда у
Пироту на лице места на адреси извршног дужника у правној ствари тужиоца АД "INEX-ANGROPROMET" Пирот против извршног дужника
Пешић Сузане из Пирота у предмету Основног суда у Пироту Посл. бр.  2Ив.бр. 6904/2010.
Доказ о уплаћеном предујму је достављен Основном суду у Пироту дана 26.10.2015. године.

29.10.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 29.10.2015. г. у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 3 Ст. 43/2010 од 22.10.2015. г. којим се даје сагласност
поверенику стечајног управника стечајног дужника АД „Инекс ангропромет“ у стечају из Пирота за ангажовање (продужење
ангажовања) радника Миодрага Антанасијевића из Пирота, Таковска бр. 16/5 као лица које је било ангажовано у периоду од 01.10.2015.
године до 31.12.2015. године на општим пословима, пословима обезбеђења, деловодника, преиспитивања продајне документације у
складу са добијеним инструкцијама и Законом о реституцији, припреми продаје имовине стечајног дужника, унос података у рачунару и
обрада података у ЕРС-у по уговору о делу, уз бруто  накнаду у укупном износу од 45.000,00 динара (15.000,00 динара у месечном бруто
износу).

29.10.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 29.10.2015. г. у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 3 Ст. 43/2010 од 26.10.2015. г. којим се одобрава исплата
стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец септембар 2015. године у укупном износу од 35.110,50 динара, а према
спецификацији трошкова датој у приложеном акту – Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период од
01.09.2015. до 30.09.2015. године са образложењем, осим за тачку 5. спецификације „Накнада трошкова стечајног управника“ у износу
од 10.000,00 динара у ком делу се захтев одбија.

04.11.2015.  Достава плана трошкова
Дана 04.11.2015. године Привредном суду у Нишу је поштом послат план трошкова стечајног поступка за месец новембар 2015. године.
Пошиљка је примљена у Привредном суду у Нишу дана 05.11.2015. године увидом у повратницу.

24.11.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поштом је упућен захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на стварно настале трошкове у месецу октобру 2015. године.
Пошиљка је примљена у Привредном суду у Нишу дана 25.11.2015. године увидом у повратницу.

30.11.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 30.11.2015. г. у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 3 Ст. 43/2010 од 27.11.2015. г. којим се одобрава исплата
стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец октобар 2015. године у укупном износу од 32.793,50 динара, а према
спецификацији трошкова датој у приложеном акту – Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период од
01.10.2015. до 31.10.2015. године са образложењем, осим за тачку 5. спецификације „Накнада трошкова стечајног управника“ у износу
од 10.000,00 динара у ком делу се захтев одбија.

14.12.2015.  Орочење
Дана 14.12.2015. године код Еуробанк АД Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења, орочен је износ слободних динарских
средстава стечајног дужника од 5.000.000,00 динара на период од 60 дана односно од 14.12.2015. год. до 17.02.2016. године.
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17.12.2015.  Достава плана трошкова
Дана 17.12.2015. године Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец децембар 2015. године.

18.12.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на стварно настале трошкове у месецу новембру 2015. године.

23.12.2015.  Захтев за доставу података Фонду ПИО-Филијала Пирот
Дана 23.12.2015. године, у складу са тачком 3б. Закључка Владе 05 бр. 401-8613/2015-2 од 04.09.2015. године којим се Влада сагласила
да се бившим запосленима у стечајним дужницима у којима је стечај отворен до 31.12.2014. године и у којима је Агенција за
приватизацију именована за стечајног управника, разлика по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање између утврђене
обавезе са припадајућом каматом до дана уплате средстава из стечајне масе и уплаћеног износа обавезе остварене из стечајне масе,
уплате из средстава буџета Републике Србије, на основу Закључка владе 05 број 43-1343/2007-7 од 20.11.2008. године, а у складу са
Процедуром о начину регулисања обавеза за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање запослених за субјекте приватизацијеу
случају покретања стечајног поступка од 18.03.2009. године, поднет је захтев Републичком фонду за здравствено осигурање–Филијала
Пирот за доставу података о бившим запосленим радницима код стечајног дужника АД „ИНЕКС АНГРОПРОМЕТ“ у стечају Пирот ради
утврђивања периода за који нису уплаћени доприноси односно за период до 05.10.2009. године као дана отварања стечајног поступка
над стечајним дужником.

24.12.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 24.12.2015. г. у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 3 Ст. 43/2010 од 21.12.2015. г. којим се одобрава исплата
стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец новембар 2015. године у укупном износу од 43.690,00 динара, а према
спецификацији трошкова датој у приложеном акту – Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период од
01.11.2015. до 30.11.2015. године са образложењем и прилогом рачуна.

28.12.2015.  Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Пирот
Дана 28.12.2015. године примљено је решење РГЗ Службе за катастар непокретности Пирот бр. 952-02-9-156/2015 од 23.12.2015. године
којим се дозвољава упис у листу непокретности бр. 5992 КО Пирот-град:
- Упис права својине у корист ЈМБГ 0404959732519 Гавриловски Горча (Драгутин), Пирот, Иве Андрића бр. 18 са заједничким уделом на
непокретности означеној у Б1-листу непокретности и то:
     Стамбено-пословна зграда број 1, површине у габариту 105м2, изграђеној на к.п. бр. 1518
- Упис држаоца у корист ЈМБГ 0604953732516 Живковић Велимир (Војислав), Пирот, Стевана Сремца 52/8 са делом поседа 1/1, на
непокретности означеној у В1-листу непокретности и то:
     Пословна зграда за коју није утврђена делатност-део број 4, површине у габариту 67м2, изграђеној на к.п. бр. 1518
     досадашњег држаоца ЈМБГ 0604953732516 Живковић Велимир (Војислав), Пирот, Стевана Сремца 52/8 са делом поседа 12/24,
држаоца ЈМБГ 0404959732519 Гавриловски Горча (Драгутин), Пирот, Иве Андрића бр. 18 са делом поседа 5/24, држаоца „ИНЕКС-
АНГРОПРОМЕТ“ АД у стечају, Пирот, Николе Пашића бб са делом поседа 2/24, држаоца ЈМБГ 2402953732511 Гавриловски Сергије
(Драган), Пирот, Вука Пантелића 9 са делом поседа 5/24.
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Прилози

28.03.2016.Датум:

"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АДНазив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст бр. 43/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.10.2015. 31.12.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2015.за период од: 31.12.2015.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Основни суд у Пироту
250,00

Ив.бр.
6904/2010-
16102015

16.10.2015.

Укупно: 250,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај 10.000,0011-2015 30.11.2015.

Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај 15.000,0012-2015 31.12.2015.

Укупно: 25.000,00

25.250,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"Милбој"Д.О.О. 998,50547/15 30.11.2015.

Укупно: 998,50

Гориво и мазиво

"ЕКО Србија" а.д. Нови Београд 5.000,00БИ 199654 13.10.2015.

"ЕКО Србија" а.д. Нови Београд 3.000,00БИ 231760 26.11.2015.

Укупно: 8.000,00

Пошта и телефон

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 92,00RE048978731RS 20.10.2015.

"Телеком Србија" а.д.
500,00

10-169-066-
1403094

31.10.2015.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,00RE124633795RS 04.11.2015.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,00RE112207977RS 24.11.2015.

"Телеком Србија" а.д.
500,00

59-170-066-
2045686

30.11.2015.

Укупно: 1.300,00
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Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

180,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

12.10.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

291,50

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.10.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.10.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

435,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.10.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.11.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

221,50

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.11.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

495,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.12.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

174,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

3.800,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

14.12.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

289,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.12.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

435,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.12.2015.

Укупно: 7.146,00

Бруто зараде по уговору о делу

Антанасијевић Миодраг
15.000,00

Уг. о делу
10/2015

31.10.2015.

Антанасијевић Миодраг
15.000,00

Уг. о делу
11/2015

30.11.2015.

Антанасијевић Миодраг
15.000,00

Уг. о делу
12/2015

31.12.2015.

Укупно: 45.000,00

Књиговодствене услуге

"ПИ - Софт" доо 3.000,00311015/112 31.10.2015.

"ПИ - Софт" доо 3.000,00301115/112 30.11.2015.

"ПИ - Софт" доо 3.000,00311215/112 31.12.2015.

Укупно: 9.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Милош Манџукић 10.000,0004/16 31.12.2015.

Укупно: 10.000,00
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Порези (на имовину, добит, кап. добит)

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

1.877,00

Порез-имовина
од 01.10. до
31.12.2015.

15.11.2015.

Укупно: 1.877,00

Остали трошкови стечајне масе

Вељковић Зорица 8.000,0010/2015 31.10.2015.

Вељковић Зорица 8.000,0011/2015 30.11.2015.

Вељковић Зорица 8.000,0012/2015 31.12.2015.

Укупно: 24.000,00

107.321,50Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 132.571,50

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-328603-78
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205749-52
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200401106-79
Eurobank A.D.- Beograd, 250-39720-56
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-10010000031-66
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 908-20001-18

01.10.2015. 5.395.542,68Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2015.за период од: 31.12.2015.

Камате и други финансијски приходи

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 48.291,6710.10.2015.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 10.228,4702.11.2015.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 15.350,5501.12.2015.

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 5.111,6211.12.2015.

Укупно: 78.982,31

78.982,31Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2015.за период од: 31.12.2015.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Основни суд у Пироту 250,0026.10.2015.

Укупно: 250,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"Милбој"Д.О.О. 980,0002.11.2015.

"Милбој"Д.О.О. 998,5028.12.2015.

Укупно: 1.978,50

Гориво и мазиво

"ЕКО Србија" а.д. Нови Београд 5.500,0014.10.2015.

"ЕКО Србија" а.д. Нови Београд 5.500,0002.11.2015.

"ЕКО Србија" а.д. Нови Београд 5.000,0001.12.2015.
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Гориво и мазиво

"ЕКО Србија" а.д. Нови Београд 3.000,0028.12.2015.

Укупно: 19.000,00

Пошта и телефон

"Телеком Србија" а.д. 500,0014.10.2015.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 114,0014.10.2015.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 114,0014.10.2015.

"Телеком Србија" а.д. 500,0002.11.2015.

"Телеком Србија" а.д. 500,0001.12.2015.

"Телеком Србија" а.д. 500,0028.12.2015.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,0028.12.2015.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 92,0028.12.2015.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,0028.12.2015.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,0028.12.2015.

Укупно: 2.632,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 180,0012.10.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 291,5020.10.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 45,0031.10.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 435,0031.10.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0002.11.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 221,5010.11.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 495,0030.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.12.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 174,0010.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 3.800,0014.12.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 289,0031.12.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 435,0031.12.2015.

Укупно: 7.146,00

Бруто зараде по уговору о делу

Антанасијевић Миодраг 15.000,0007.10.2015.

Антанасијевић Миодраг 15.000,0007.10.2015.

Укупно: 30.000,00

Књиговодствене услуге

"ПИ - Софт" доо 3.000,0014.10.2015.

"ПИ - Софт" доо 3.000,0002.11.2015.

"ПИ - Софт" доо 3.000,0001.12.2015.

"ПИ - Софт" доо 3.000,0028.12.2015.

Укупно: 12.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Милош Манџукић 10.000,0014.10.2015.

Укупно: 10.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

РС Општинска управа Општине Пирот, Одељење за привреду и финансије, Локална
пореска администрација 1.877,00

14.10.2015.

РС Општинска управа Општине Пирот, Одељење за привреду и финансије, Локална
пореска администрација 1.877,00

28.12.2015.

Укупно: 3.754,00

Остали трошкови стечајне масе

Вељковић Зорица 8.000,0014.10.2015.

Вељковић Зорица 8.000,0002.11.2015.

Вељковић Зорица 8.000,0001.12.2015.

Вељковић Зорица 8.000,0028.12.2015.

Укупно: 32.000,00

118.760,50Укупни одливи:
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Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на дан 31.12.2015. 5.355.764,49
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