
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

07.10.2015.

"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АД

01.01.2015. 31.03.2015.

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

4.736.441,13

0,00

Залихе

315.025,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

356.520,23

Друга финансијска средства (удели и акције)

7.269.698,36

Потраживања

1.861.712,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.01.2015.

Коментар

Стање рачуна на изводима банака на дан 01.01.2015. године :
         1. Banca INTESA рачун бр. 160-328603-78 извод бр. 99 од 31.12.2014. год.                          131.409,64 динара
         2. Комерцијална банка рачун бр. 205-205749-52 извод бр. 7 од 15.09.2014. год.                  5.031,49 динара
         3. Комерцијална банка ( на орочењу )                                                                                        4.600.000,00 динара
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      УКУПНО                                                                                                                                  4.736.441,13 динара
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Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

6.858.346,00

4.736.441,13

356.520,23

0,00

315.025,00

8.720.058,00

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.

6.858.346,00 14.128.044,36

1б

Износ повећања по процењеној вредности

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

        У току је продаја имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то: магацин «Острог», постојећи на адреси Трг
Републике бр. 47, у Пироту, на катастарској парцели  број 730, КО Пирот – град, нето површине 138,584м2 (магацински део 122,274м2,
продајни простор: 13,69м2, WC: 2,62м2), који објекат се не води (није уписан) у јавним књигама и није изграђен на основу грађевинске
дозволе.
        Поверенику стечајног управника достављена је понуда за куповину предметног пословног простора - магацина «Острог»  од стране
потенцијалног купца Цолић Тројанке из Београда, Ул. Голсфортијева бр. 9. Понуђена цена за Магацин «Острог» износи 1.180.000,00
динара.
У поступку реституције, по захтеву Цолић Тројанке из Београда за натурално враћање породичне стамбене зграде, уписане у ЛН бр.
8689 КО Пирот град у В листу – 1. део, на кп 730, као број зграде 1, спратности ПР, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи
објеката, носилац права на објекту «INEX-ANGROPROMET» Пирот у стечају, која се састоји од 3 просторије (продавница «Стакло»), као и
градског грађевинског земљишта – кп 730, уписаној у ЛН 8689 КО Пирот град као државна својина, корисник «INEX-ANGROPROMET»
Пирот у стечају, донето је решење Агенције за реституцију, Подручна јединица Ниш број 46-5275/2012 од 14.05.2013. године којим се
исти усваја.
        На исто је поднета жалба (предлог за понављање поступка) 19.07.2013. године.
Закључком Агенције за реституцију 46-005275/2012 од 08.08.2013. године, одбачен је предлог за понављање поступка, док је решењем
Министарства финасија РС, Сектора за имовинско правне послове број 46-00022/2013-13 од 05.12.2013. године одбијена жалба
стечајног дужника на поменути закључак.
        Са друге стране, жалба на решење Агенције за реституцију, Подручна јединица Ниш број 46-5275/2012 од 14.05.2013. године је
одбијена.
        Стечајни дужник је покренуо управни спор за поништај наведеног решења, који поступак је окончан пресудом Управног суда,
Одељења у Нишу П – 3 У. 5192/14 од 04.12.2014. године, којом се поништава решење Министарства финансија РС, Сектора за
имовинско правне послове бр. 46-00-00022/2013-13 од 05.12. 2013. године и предмет враћа на поновно одлучивање.
        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 РС, Подручне јединице Ниш бр. 46-5275/2012 од 08.08.2013. године и предмет враћен на поновно
одлучивање из формалних разлога.
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        Са друге стране, након доношења и правоснажности решења Агенције за реституцију, Подручна јединица Ниш број 46-5275/2012 од
14.05.2013. год. промењен је упис у јавним књигама и у исте је уписана Тројанка Цолић на продавници «Стакло» и градском
грађевинском земљишту (напомена: На решење РС РГЗ СКН Пирот којим је извршена промена носиоца права на продавници «Стакло»,
стечајни управник је поднео жалбу. Иста је одбијена.
        Продавницу «Стакло» није градио правни претходник стечајног дужника (објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи),
нити је исти увећаван у смислу промене габарита и волумена објекта. Правни претходник стечајног дужника стекао је исту бестеретним
путем. Сходно изложеном, стечајни дужник је обвезник враћања продавнице «Стакло» у смислу одредби Закона о враћању одузете
имовине и обештећењу, што је утврђено и предметним решењем.
        Стечајни управник је по захтеву за излучење продавнице «Стакло» са припадајућим земљиштем поступио, али тек након окончања
парничног поступка, покренутог по тужби Тројанке Цолић (све након доношења и правоснажности решења Агенције за реституцију,
Подручна јединица Ниш број 46-5275/2012 од 14.05.2013. год.).
        Напомена: Није извршена предаја дела градског грађевинског земљишта, из разлога што се на њему налази изграђени магацин
«Острог».
        Најзначајнијим у изложеном контексту показује се чињеница да продавница - магацин «Острог», који је градио правни претходник
стечајног дужника, није предмет враћања (мада се налази на земљишту које је предмет враћања).
        За објекат - магацин «Острог» стечајни дужник не поседује релевантну имовинско правну документацију. И након обраћања СО
Пирот, Историјском архиву, РГЗ Служби за катастар непокретности у Пироту, стечајни управник није успео да прибави исту – дакле, ради
се о нелегалном објекту.
        Чланом 110, став 5. Закона о стечајном поступку («Службени гласник Републике Србије» број 84/2004) прописано је да се продаја
непосредном погодбом може извршито искључиво ако је такав начин продаје унапред одобрен од стране одбора поверилаца, а
Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број
42/2005), прописано је да пре продаје имовине стечајног дужника непосредном погодбом, стечајни управник мора имати сагласност
одбора поверилаца за овај начин продаје.
        Стечајни управник се обратио Одбору поверилаца са Захтевом за давање сагласности на предложено уновчење предметне
непокретне имовине методом непосредне погодбе.
        Одбор поверилаца је дана 02.03.2015. године донео следећу Одлуку:
        1. Даје се сагласност на предложено уновчење непокретне имовине стечајног дужника АД «INEX-ANGROPROMET» Пирот у стечају из
Пирота, методом непосредне погодбе, и то:
Магацин «Острог», постојећи на адреси Трг Републике бр. 47, у Пироту, на катастарској парцели  број 730, КО Пирот – град, нето
површине 138,584м2 (магацински део 122,274м2, продајни простор: 13,69м2, WC: 2,62м2);
        2. Даје се сагласност на прихватање понуде Цолић Тројанке из Београда, која понуда је дата 02.09.2014. године и гласи на износ од
1.180.000,00 динара;
        3. Даје се сагласност за закључење судског поравнања у парници која се пред Привредним судом у Нишу води под бројем
6П.1059/2014, а имајући у виду нацрт текста судског поравнања који је стечајни управник приложио уз свој захтев.

        Дана 03.03.2015. године, пред Привредним суду у Нишу, закључено је следеће судско поравнање:
        1. Цолић Тројанка из Београда,  ЈМБГ: 1305933715212, бр. лк.________ ПУ___________, као тужени, ПРИЗНАЈЕ право својине и
државине АД за унутрашњу и спољну трговину «INEX-ANGROPROMET» Пирот - у стечају, ул. Николе Пашића бб, МБ 07131208, ПИБ:
100374087, као тужиоцу, на ванкњижном објекту изграђеном без грађевинске дозволе- магацину «Острог», површине 138,584 м², који
се налази у Пироту, ул. Трг Републике 47, на кп 730 КО Пирот Град, те исти споразумно утврђују да је АД за унутрашњу и спољну
трговину «INEX-ANGROPROMET» Пирот - у стечају искључиви власник предметног објекта;
        2. Цолић Тројанка из Београда,  ЈМБГ: 1305933715212, бр. лк.________ ПУ___________, као тужени, ПРИЗНАЈЕ право коришћења АД
за унутрашњу и спољну трговину «INEX-ANGROPROMET» Пирот - у стечају, ул. Николе Пашића бб, МБ 07131208, ПИБ: 100374087, као
тужиоцу, на делу кп 730 КО Пирот Град који се налази испод ванкњижног објекта и делу неопходном за редовну употребу магацина
«Острог» који се налази у Пироту, ул. Трг Републике 47, те исти споразумно утврђују право коришћења АД за унутрашњу и спољну
трговину «INEX-ANGROPROMET» Пирот - у стечају  на наведеном делу предметне парцеле;
        3. Након закључења овог Поравнања Цолић Тројанка из Београда,  ЈМБГ: 1305933715212, бр.лк.________ ПУ___________, и АД за
унутрашњу и спољну трговину «INEX-ANGROPROMET» Пирот - у стечају, ул. Николе Пашића бб, МБ 07131208, ПИБ: 100374087, сачиниће
Уговор о продаји магацина «Острог» који се налази у Пироту, ул. Трг Републике 47, на основу непосредне погодбе, у свему према
условима из Понуде_____ и Сагласности Одбора поверилаца ____________, и то најкасније у року од месец дана од момента
закључења Поравнања;
      4. Након закључења  Уговора о продаји магацина «Острог» који се налази у Пироту, ул. Трг Републике 47, између Цолић Тројанке из
Београда,  ЈМБГ: 1305933715212, бр.лк.________ ПУ___________, и АД за унутрашњу и спољну трговину «INEX-ANGROPROMET» Пирот - у
стечају, ул. Николе Пашића бб, МБ 07131208, ПИБ: 100374087, и исплате купопродајне цене, Цолић Тројанка из Београда преузима сва
права и обавезе на наведеном објекту, те ће се иста даље легитимисати као правни следбеник и власник магацина «Острог» који се
налази у Пироту, ул. Трг Републике 47 у поступку за легализацију предметног објекта који се води пред Општинском управом Општине
Пирот, Одељењем за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове 03-У-351/1410-10;
        5. Након закључења  Уговора о продаји магацина «Острог» који се налази у Пироту, ул. Трг Републике 47, између Цолић Тројанке из
Београда,  ЈМБГ: 1305933715212, бр.лк.________ ПУ___________, и АД за унутрашњу и спољну трговину «INEX-ANGROPROMET» Пирот - у
стечају, ул. Николе Пашића бб, МБ 07131208, ПИБ: 100374087, и исплате купопродајне цене, АД за унутрашњу и спољну трговину «INEX-
ANGROPROMET» Пирот - у стечају, се обавезује да повуче предлог за понављање поступка и жалбу, у предмету који се води након
донете пресуде Управног суда у Београду, Одељења у Нишу II 3 У. 5192/14;
        6. У предмету који се води пред Привредним судом у Нишу Посл.бр. 6П.1059/2014 свака странка ће сносити своје трошкове
поступка;
        7. Уколико не дође до  закључења  Уговора о продаји магацина «Острог» који се налази у Пироту, ул. Трг Републике 47, између
Цолић Тројанке из Београда,  ЈМБГ: 1305933715212, бр.лк.________ ПУ___________, и АД за унутрашњу и спољну трговину «INEX-
ANGROPROMET» Пирот - у стечају, ул. Николе Пашића бб, МБ 07131208, ПИБ: 100374087, и исплате купопродајне цене, а у складу са
ставом 3. петитума овог Поравнања, сматраће се да ово Поравнање није ни закључено и да исто не производи правно дејство, те ће се
парнични поступак који се води пред Привредним судом у Нишу Посл.бр. 6П.1059/2014 наставити;
        8. Поравнање има снагу извршног наслова.
Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје наведене имовине стечајног дужника је достављено Привредном суду у
Нишу дана 19.03.2015. године.

        Из свега напред наведеног пошто се ради о објекту који се не води (није уписан) у јавним књигама и није изграђен на основу
грађевинске дозволе и који је као такав унет у Економско-финансијски извештај о положају стечајног дужника са ликвидационом

3"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АД - Извештај за  јануар - март 2015.



вредношћу од 0,00 динара. Након судског поравнања пошто су се стекли услови за продају наведеног објекта исти је као такав
евидентиран са ликвидационом вредношћу у износу од 6.858.346,00 динара. Наведени износ представља вредност која је узета из
процене вредности имовине стечајног дужника из 2010. године која је извршена од стране овлашћеног вештака грађевинске струке
Лилић Радомира из Пирота. Пошто се ради о имовини која није вреднована у Економско-финансијском извештају наведена вредност
представља и износ повећања вредности имовине у наведеном износу.

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

668.583,00

4.736.441,13

356.520,23

0,00

315.025,00

8.051.475,00

668.583,00 13.459.461,36

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 – Износ смањења вредности од 668.583,00 динара представља корекцију процењене
вредности објекта стечајног дужника – Продавница „Партизан“ који је у Економско-финансијском извештају о положају стечајног
дужника евидентиран у ликвидационој вредности од 1.881.712,00 динара односно у износу књиговодствене вредности објекта у
моменту отварања стечајног поступка. Приликом процене вредности имовине стечајног дужника од стране ангажованог вештака
грађевинске струке Лилић Радомира из Пирота која је урађена у месецу септембру 2010. године исти објекат је процењен у вредности
од 1.193.129,00 динара и наведени износ је био и износ који је узиман као полазна основа приликом две неуспеле продаје наведеног
објекта. Износ смањења од 668.583,00 динара представља разлику између евидентиране вредности приликом израде ЕФИ-ја и
извршене процене од стране вештака која се у даљем поступку стечаја узима као параметар за све даље активности приликом продаје
наведеног објекта (1.881.712,00 - 1.193.129,00 = 668.583,00).

Коригована
вредност
имовине

Укупно

Умањење вредности имовине због продаје

Имовина

Друга финансијска средства (удели и акције)

Смањење

0,00

 1.

 2.

210.424,52100.730,67

0,00

Остварена
продајна цена или

наплаћено
потраживање

0,00 3.

 4.

0,00Залихе

Повећање

Потраживања

0,00

0,00

8.051.475,00Некретнине, постројења и опрема

100.730,67

315.025,00

0,00

246.826,38

0,00

0,00

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене

продајне цене

8.613.326,38

0,00

210.424,52

0,00

1г

Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

Повећање

        1. Повећање у ставци „Потраживања“ у износу од 100.730,67 динара се односи на наплаћени износ на име судских трошкова и
камате од туженог закупца "КТП Динчић" доо, Трг Републике бр. 30 из Пирота у поступку принудне наплате по судском предмету Ив.бр.
261/2014.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        1.Наплата потраживања у износу од 210.424,52 динара састоји се од :
            - наплате остатка закупа за продавницу "Београд" за период од 01.03. - 31.03.2012. године од закупца "КТП Динчић" доо, Трг
Републике бр. 30 из Пирота у износу од 13.505,08 динара – принудна наплата,
            - наплате префактурисаних трошкова пореза на имовину за продавницу "Београд" за период од 01.10. до 31.12.2013. године од
закупца "КТП Динчић" доо, Трг Републике бр. 30 из Пирота у износу од 1.396,30 динара – принудна наплата,
            - наплате трошкова ел. енергије за продавницу "Београд" за месец фебруар 2012. године од закупца "КТП Динчић" доо, Трг
Републике бр. 30 из Пирота у износу од 4.937,25 динара – принудна наплата,
            - наплате трошкова ел. енергије за продавницу "Београд" за месец март 2012. године од закупца "КТП Динчић" доо, Трг
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Републике бр. 30 из Пирота у износу од 3.278,78 динара – принудна наплата,
            - наплате трошкова ел. енергије за продавницу "Београд" за месец јул 2013. године од закупца "КТП Динчић" доо, Трг Републике
бр. 30 из Пирота у износу од 982,78 динара – принудна наплата,
            - наплате закупа за продавницу "Београд" за период од 01.09. - 30.09.2013. године од закупца "КТП Динчић" доо, Трг Републике
бр. 30 из Пирота у износу од 17.200,00 динара – принудна наплата,
            - наплате трошкова ел. енергије за продавницу "Београд" за месец август 2013. године од закупца "КТП Динчић" доо, Трг
Републике бр. 30 из Пирота у износу од 1.020,47 динара – принудна наплата,
            - наплате закупа за продавницу "Београд" за период од 01.10. - 31.10.2013. године од закупца "КТП Динчић" доо, Трг Републике
бр. 30 из Пирота у износу од 17.200,00 динара – принудна наплата,
            - наплате трошкова ел. енергије за продавницу "Београд" за месец септембар 2013. године од закупца "КТП Динчић" доо, Трг
Републике бр. 30 из Пирота у износу од 1.077,83 динара – принудна наплата,
            - наплате закупа за продавницу "Београд" за период од 01.11. - 30.11.2013. године од закупца "КТП Динчић" доо, Трг Републике
бр. 30 из Пирота у износу од 17.200,00 динара – принудна наплата,
            - наплате трошкова ел. енергије за продавницу "Београд" за месец октобар 2013. године од закупца "КТП Динчић" доо, Трг
Републике бр. 30 из Пирота у износу од 1.766,15 динара – принудна наплата,
            - наплате префактурисаних трошкова осигурања за продавницу "Београд" за период од 01.07. до 30.09.2013. године од закупца
"КТП Динчић" доо, Трг Републике бр. 30 из Пирота у износу од 345,15 динара – принудна наплата,
            - наплате префактурисаних трошкова пореза на имовину за продавницу "Београд" за период од 01.07. до 30.09.2013. године од
закупца "КТП Динчић" доо, Трг Републике бр. 30 из Пирота у износу од 1.396,23 динара – принудна наплата,
            - наплате закупа за продавницу "Београд" за период од 01.12. - 31.12.2013. године од закупца "КТП Динчић" доо, Трг Републике
бр. 30 из Пирота у износу од 17.200,00 динара (4.793,50 + 12.406,50) – принудна наплата,
            - наплате трошкова ел. енергије за продавницу "Београд" за месец новембар 2013. године од закупца "КТП Динчић" доо, Трг
Републике бр. 30 из Пирота у износу од 2.457,30 динара – принудна наплата,
            - наплате трошкова ел. енергије за продавницу "Београд" за месец децембар 2013. године од закупца "КТП Динчић" доо, Трг
Републике бр. 30 из Пирота у износу од 6.989,15 динара – принудна наплата,
            - наплате префактурисаних трошкова осигурања за продавницу "Београд" за период од 01.10. до 31.12.2013. године од закупца
"КТП Динчић" доо, Трг Републике бр. 30 из Пирота у износу од 345,15 динара – принудна наплата,
            - наплате префактурисаних трошкова пореза на имовину за продавницу "Београд" за период од 01.10. до 31.12.2013. године од
закупца "КТП Динчић" доо, Трг Републике бр. 30 из Пирота у износу од 1.396,23 динара – принудна наплата,
            - наплате судских трошкова и камате од туженог закупца "КТП Динчић" доо, Трг Републике бр. 30 из Пирота у поступку принудне
наплате по судском предмету Ив.бр. 261/2014 у укупном износу од 100.730,67 динара (77.405,67 + 23.325,00).

0,00

306.819,11 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

96.394,59

0,00

210.424,52

0,00 0,00

2а

2

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

       1. Камате и други финансијски приходи у износу од 96.394,59 динара састоје се од :
            - приписа камате у износу од 40.664,31 динара на име орочења новчаних средстава у износу од 4.600.000,00 динара по Анексу бр.
4 Уговора о орочавању динарских средстава бр. 00-420-0500714.8 закљученог са Комерцијалном банком АД Београд за период од
17.11.2014. год. до 16.01.2015. год. (камата 5,50 % на годишњем нивоу).
            - приписа камате у износу од 55.730,28 динара на име орочења новчаних средстава у износу од 4.600.000,00 динара по Уговору о
орочавању динарских средстава  закљученог са Војвођанском банком АД Нови Сад за период од 28.01.2015. год. до 30.03.2015. год.
(камата 7,15 % на годишњем нивоу).
        3. Наплата потраживања у износу од 210.424,52 динара ( објашњење погледати у табели 1г. „Умањење вредности имовине због
продаје“ у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање ).
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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

1.370,00 2.200,002. Судски трошкови 2.200,00 0,003.570,00

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

865.131,81 30.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 30.000,00 895.131,810,00

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 3.570,00866.501,81 32.200,00 32.200,00 895.131,81

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

3.064,20 985,001. Канцеларијски материјал 985,00 1.049,802.999,40

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

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

0,00 10.500,004. Гориво и мазиво 10.500,00 10.500,000,00

852,00 554,005. Пошта и телефон 554,00 462,00944,00

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

0,00 0,007. Текуће одржавање 0,00 0,000,00

0,00 1.623,808. Платни промет 1.623,80 0,001.623,80

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

110.484,00 45.000,0015. Бруто зараде по уговору о делу 45.000,00 116.983,0038.501,00

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

50.000,00 20.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 20.000,00 70.000,000,00

24.470,02 1.836,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 1.836,00 26.306,020,00

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

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

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 60.068,20205.933,21 113.498,80 113.498,80 259.363,81

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

         Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст.бр. 43/2010 од 13.03.2015. године одобравају се стварно настали трошкови стечајног
поступка за месец јануар 2015. године у укупном износу од 36.746,00 динара.
         Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст.бр. 43/2010 од 28.04.2015. године одобравају се стварно настали трошкови стечајног
поступка за месец фебруар 2015. године у укупном износу од 41.609,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст.бр. 43/2010 од 14.05.2015. године одобрава се допуна трошкова стечајног поступка за
месец фебруар 2015. године у укупном износу од 10.000,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст.бр. 43/2010 од 23.04.2015. године одобравају се стварно настали трошкови стечајног

Коментар
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поступка за месец март 2015. године у укупном износу од 47.343,80 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст.бр. 43/2010 од 14.05.2015. године одобрава се допуна трошкова стечајног поступка за
месец март 2015. године у укупном износу од 10.000,00 динара.
         Укупно одобрење трошкова за први квартал 2015. године износи 145.698,80 динара (36.746,00 + 41.609,00 + 10.000,00 + 47.343,80 +
10.000,00 = 145.698,80 динара).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

       2. Судски трошкови у износу од 2.200,00 динара састоје се од следећих ставки :
            - трошкова употребе службеног возила Основног суда у Пироту у износу од 250,00 динара по закључку Основног суда у Пироту од
18.02.2015. године у предмету 2 Ив.бр. 6904/2010 у правној ствари извршног повериоца „Инекс ангропромет“ АД у стечају против
извршног дужника Пешић Сузане из Пирота,
            - таксе на судско поравнање у току првостепеног поступка у износу од 1.950,00 динара у предмету П-1059/2014 у правној ствари
тужиоца „Инекс ангропромет“ АД у стечају против туженог Цолић Тројанке из Београда, ул. Голсвортијева бр. 9/4, а по налогу за
плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу од 03.03.2015. године
        5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 30.000,00 динара представља накнаду трошкова стечајном управнику за
период од 01.01.2015. г. – 31.03.2015. године који по Решењу Привредног суда у Нишу 3. Ст.бр. 43/2010 од 11.12.2014. године за период
од 01.10.2014. – 31.03.2015. године износе 10.000,00 динара месечно, Ови трошкови се састоје од трошкова 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 985,00 динара се састоје од:
            - рачуна за куповину канцеларијског материјала у периоду од 01.03.2015. године до 31.03. 2015. год. код „Милбој“ доо из Пирота
у износу од 985,00 динара.
        4. Трошкови горива и мазива у износу од 10.500,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника за
одлазак до Привредног суда у Нишу и за обилазак имовине стечајног дужника и то за месец фебруар 2015. године у износу од 5.000,00
динара и за месец март 2015. године у износу од 5.500,00 динара.
        5. Рачуни за пошту и телефон у износу од 554,00 динара се састоје од :
            - трошкова слања поште у извештајном периоду у износу од 554,00 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 јануару 2015. године.у бруто износу од 15.000,00 динара,
            - бруто зарада по уговору о делу за 1 ангажовано лице у месецу фебруару 2015. године.у бруто износу од 15.000,00 динара,
            - бруто зарада по уговору о делу за 1 ангажовано лице у месецу марту 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 01.01. – 31.01.2015. године привредног друштва "ПИ - Софт" доо из Пирота.у
износу од 3.000,00 динара,
            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.02. – 28.02.2015. године привредног друштва "ПИ - Софт" доо из Пирота.у
износу од 3.000,00 динара,
            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.03. – 31.03.2015. године привредног друштва "ПИ - Софт" доо из Пирота.у
износу од 3.000,00 динара.
      17. Накнада за заступање у износу од 20.000,00 динара представља накнаду адвокату Милошу Манџукићу из Ниша за потребе
заступања стечајног дужника за фебруар и март 2015. године (2 месеца х 10.000,00 динара).
      18. Порези у износу од 1.836,00 динара се односе на порез на имовину стечајног дужника за период од 01.01.2015. год. до
31.03.2015. године (први квартал 2015. године) према поднетој пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2015. годин.
      24. Остали трошкови у износу од 24.000,00 динара састоје се од :
            - накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец јануар 2015. године у износу од 8.000,00 динара,
            - накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец фебруар 2015. године у износу од 8.000,00 динара,
            - накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец март 2015. године у износу од 8.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка

        2. Плаћени судски трошкови у износу од 3.570,00 динара састоје се од следећих ставки :
            - плаћене судске таксе Управном суду за пресуду и тужбу у спору који се водио пред истим судом у предмету II-3 У 5192/2014 у
управном спору тужиоца АД за спољну и унутрашњу трговину "INEX ANGROPROMET" Пирот у стечају против туженог Министарства
финансија Републике Србије, Сектора за имовинско правне послове у износу од 1.370,00 динара, а по налогу за плаћање судске таксе
издате од наведеног суда која је примљена дана 25.12.2014. године,
            - плаћених трошкова употребе службеног возила Основног суда у Пироту у износу од 250,00 динара по закључку Основног суда у
Пироту од 18.02.2015. године у предмету 2 Ив.бр. 6904/2010 у правној ствари извршног повериоца „Инекс ангропромет“ АД у стечају
против извршног дужника Пешић Сузане из Пирота,
            - плаћене таксе на судско поравнање у току првостепеног поступка у износу од 1.950,00 динара у предмету П-1059/2014 у правној
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ствари тужиоца „Инекс ангропромет“ АД у стечају против туженог Цолић Тројанке из Београда, ул. Голсвортијева бр. 9/4, а по налогу за
плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу од 03.03.2015. године

Обавезе стечајне масе:

        1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.999,40 динара састоје се од:
            - плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала у периоду од 01.10.2014. године до 31.12. 2014. год. код „Милбој“ доо
из Пирота у износу од 2.999,40 динара,
        5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 944,00 динара се састоје од плаћених трошкова на име слања поште у периоду
од 17.11.2014. године до 06.01.2015. године.
        8. Платни промет представља провизију пословних банака, код којих стечајни дужник има отворене текуће рачуне, на име
трошкова платног промета и вођења рачуна.
       15. Исплаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 38.501,00 динара сачињавају :
            - исплата бруто зараде по уговора о делу за ангажовано лице у месецу октобру 2014. године у износу од 38.501,00 динара,
      24. Плаћени остали трошкови у износу од 16.000,00 динара састоје се од :
            - плаћене накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец децембар 2014. године у износу од 8.000,00
динара,
            - плаћене накнаде за закуп канцеларије коју користи стечајни дужник за месец јануар 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

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) 31.03.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

4.736.441,13 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2015.

 5.

63.638,20

 4.

4.979.622,04

 2. 306.819,11

 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 31.03.2015. год. у износу од
319.010,27 динара,
        - текућем рачуну број 205-205749-52 који се води код Комерцијалне банке АД Београд са стањем на дан 31.03.2015. год. у износу од
4.660.611,77 динара и
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0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.03.2015.

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. 38.501,00

38.501,00Укупно

Исплаћени бруто износи по уговору о делу ангажованом лицу за октобар 2014. године :

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

1. Антанасијевић Миодраг   01.10.-31.10.2014.       21.160,00         17.341,00        38.501,00

Коментар

6.

 5. 315.025,00

4.979.622,04

 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

8.051.475,00

5

0,00

31.03.2015.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

246.826,38

13.592.948,42

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

     1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 4.979.622,04 динара сачињавају :
        - На текућем рачуну број 160 - 328603 - 78 налази се износ од 319.010,27 динара ( Извод бр. 17 од 31.03.2015. године - Banca Intesa )
        - На текућем рачуну број 205 - 205749 - 52 налази се износ од 4.660.611,77 динара ( Извод бр. 3 од 31.03.2015. године -
Комерцијална банка )
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СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

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

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

14.01.2015.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Креиран је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2014. год. до 30.09.2014. године.

06.01.2015.  Доказ о уплати судске таксе
Дана 06.01.2015. године Управном суду у Београду поштом је послат доказ о уплати судске таксе у предмету истог суда пословни број II-
3У 5192/2014 у правном спору тужиоца АД за спољну и унутрашњу трговину "INEX ANGROPROMET" Пирот у стечају против туженог
Министарства финансија Републике Србије, Сектора за имовинско правне послове а по налогу за плаћање судске таксе издате од
наведеног суда која је примљена дана 25.12.2014. године. Доказ о уплати таксе је уручен дана 08.01.2015. године увидом у повратницу.

13.01.2015.  Уговор о делу
Потписан уговор о делу са ангажованим лицем Миодрагом Антанасијевићем за период од 01.09.2014. године до 31.12.2014. године, по
основу добијене сагласности Привредног суда у Нишу за ангажовање лица у наведеном периоду.

15.01.2015.  Захтев Фонда ПИО
Дана 15.01.2015. године примљен је захтев упућен од стране Фонда ПИО-Филијала Пирот за доставу података за Станковић Милорада
бившег радника стечајног дужника.

20.01.2015.  Закључак Привредног суда у Нишу
Дана 20.01.2015. г. у Привредном суду у Нишу преузет је Закључак истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 19.01.2015. г. којим се налаже
стечајном управнику да је почев од 01.01.2015. године у обавези да:
- сходно реализацији планираних активности, за све трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе, чија се исплата тражи, уз
захтев за одобрење достави доказе да су стварно и настали, с позивом на циљеве и сврху, због којих су одређене радње предузимане,
- достави доказе који се односе на обавезе стечајне масе за основ и износ обавеза.

22.01.2015.  Захтев Фонда ПИО
Дана 22.01.2015. године примљен је захтев упућен од стране Фонда ПИО-Филијала Пирот за доставу података за Ђорђевић Жикицу
бившег радника стечајног дужника.

27.01.2015.  Уговор о отварању и вођењу рачуна
Дана 27.01.2015. године са Војвођанском банком АД Нови Сад , као понуђачем са најповољнијим условима орочења, закључен је
Уговор о отварању и вођењу рачуна за потребе орочења слободних динарских средстава стечајног дужника у износу од 4.600.000,00
динара

28.01.2015.  Орочење
Дана 28.01.2015. године код Војвођанске банке АД Нови Сад, као најповољнијег понуђача услова орочења, орочен је износ слободних
динарских средстава стечајног дужника од 4.600.000,00 динара на период од 60 дана односно од 28.01.2015. год. до 30.03.2015. године.

03.02.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на допуну плана трошкова за месец децембар 2014. године..

03.02.2015.  Достава кварталног извештаја
Извршена је достава кварталног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. - 30.09.2014. год, :
- Привредном суду у Нишу достављено 03.02.2015. год.,
- АЛСУ поштом 03.02.2015. год. ,
- Председнику Одбора поверилаца лично уручено 03.02.2015. год. и
- председнику Скупштине поверилаца лично уручено 03.02.2015. год.
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03.02.2015.  Захтев Општинској управи Пирот
Дана 03.02.2015. године Општинској управи Пирот-Одељењу за урбанизам, стамбено комуналну делатност, грађевинарство и
инспекцијске послове поднет је Захтев за издавање потврде да је дана 29.01.2014. године стечајни дужник поднео захтев за
легализацију објекта Општинској управи – Одељењу за урбанизам, стамбено комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске
послове, чија је намена магацин, а који се налази у Пироту, ул. Трг Републике бр. 49, на кп бр. 730 КО Пирот-град, број Листа
непокретности 8689.

03.02.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на ангажовање лица у периоду од 01.01.2015. године до 31.03.2015.
године.

09.02.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 09.02.2015. г. у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 06.02.2015. г. којим се одобрава
допуна трошкова стечајног поступка за месец децембар 2014. године у укупном износу од 3.270,00 динара, а према спецификацији
допуне трошкова датој у приложеном акту Допуна плана трошкова са образложењем (друга допуна), који чини саставни део решења.

09.02.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 09.02.2015. г. у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 06.02.2015. г. којим се даје сагласност
поверенику стечајног управника стечајног дужника АД „Инекс ангропромет“ устечају из Пирота за радника Миодрага Антанасијевића из
Пирота, Таковска бр. 16/5 као лица које је било ангажовано у периоду од 01.01.2015. године до 31.03.2015. 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).

25.02.2015.  Предлог Одбору поверилаца
Дана 25.02.2015. године члановима Одбора поверилаца („Југоисток“ доо Ниш-Електродистрибуција Пирот, ДДОР Нови Сад а.д.о.-
Експозитура Пирот и Душица Митић из Пирота) упућен је предлог за прихватање поравнања између стечајног дужника и Цолић
Тројанке из Београда и давање одобрења на уновчење непокретне имовине стечајног дужника (Магацин ОСТРОГ) методом
непосредене погодбе

02.03.2015.  Одлука Одбора поверилаца
Дана 02.03.2015. године примљена је одлука Одбора поверилаца од 02.03.2015. године којом се даје сагласност:
- на уновчење имовине стечајног дужника АД „INEX ANGROPROMET“ Пирот у стечају из Пирота методом непосредне погодбе и то:
Магацин „Острог“, постојећи на адреси Трг Републике бр, 47, у Пироту, на катастарској парцели број 730, КО Пирот-град, нето површине
138,50 м2 (магацински део 122,27 м2, продајни простор 13,69 м2 и WC 2,62 м2)
- на прихватање понуде Цолић Тројанке из Београда, која понуда ја дата 02.09.2014. године и гласи на износ од 1.180.000,00 динара
- за закључење судског поравнања у парници која се пред Привредним судом у Нишу води под пословним бројем 6П. 1059/2014 према
достављеном нацрту текста судског поравнања.

04.03.2015.  Записник Привредног суда у Нишу
Дана 04.03.2015. године примљен је записник о рочишту за главну расправу у предмету 6.П. 1059/2014 састављеног пред Привредним
судом у Нишу дана 03.03.2015. године у правној ствари тужиоца АД „INEX ANGROPROMET“ Пирот у стечају против туженог Цолић
Тројанке из Београда, ул. Голсвортијева бр. 9/4 којим се закључује судско поравнање између тужиоца и туженог а у вези непокретне
имовине Магацин „Острог“, постојећи на адреси Трг Републике бр, 47, у Пироту, на катастарској парцели број 730, КО Пирот-град, нето
површине 138,50 м2 (магацински део 122,27 м2, продајни простор 13,69 м2 и WC 2,62 м2).

09.03.2015.  Одговор на обавештење
Дана 09.03.2015. године Привредном суду у Нишу је достављен одговор на примљено обавештење од 18.02.2015. године којим се
налаже стечајном управнику да достави суду податке о имовини која је евентуално стечена од стране правног лица у стечајном
поступку, а која би могла бити предмет конверзије у смислу чл. 102. ст. 9. тач. 1) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/2010-одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13 и 132/14).

10.03.2015.  Потврда Општине Пирот
Дана 10.03.2015. године примљена је Потврда Општине Пирот-Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове, грађевинарство и
инспекцијске послове бр. 03-351-45/2015 од 05.02.2015. године којом се потврђује да је АД „INEX ANGROPROMET“ Пирот у стечају
поднео захтев за легализацију изграђеног магацина на кат. парцели бр. 730 КО Пирот-град, у ул. Трг Републике бр. 49, заведен под бр.
03-У-351-309/2014 од 29.01.2014. године.

11.03.2015.  Достава плана трошкова
Дана 11.03.2015. године Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец јануар 2015. године.

11.03.2015.  Достава плана трошкова
Дана 11.03.2015. године Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2015. године.

11.03.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на стварно настале трошкове у месецу јануару 2015. године.

13.03.2015.  Пореска пријава
Дана 13.03.2015. године Јединици локалне самоуправе у Пироту поднета је измењена пореска пријава за утврђивање пореза на
имовину стечајног дужника за 2014. годину.
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16.03.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 16.03.2015. г. у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 13.03.2015. г. којим се одобрава
исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец јануар 2015. године у укупном износу од 36.746,00 динара, а према
спецификацији трошкова датој у приложеном акту – Стварно насталим трошковима са образложењем, који чини саставни део овог
решења.

21.03.2015.  Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје
Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје непокретне имовине стечајног дужника – Магацин ОСТРОГ методом
непосредне погодбе достављено је:
- Привредном суду у Нишу – послато поштом дана 18.03.2015. године (примљено 19.03.2015. године)
- члановима Одбора поверилаца („Југоисток“ доо Ниш-Електродистрибуција Пирот, ДДОР Нови Сад а.д.о.-Експозитура Пирот и Душица
Митић из Пирота) достављено лично дана 19.03.2015. године
- заинтересованом купцу достављено лично дана 19.03.2015. године

19.03.2015.  Обавештење о прихватању понуде
Дана 19.03.2015. године Цолић Тројанки из Београда као заинтересованом купцу достављено је обавештење о прихватању понуде за
куповину непокретне имовине стечајног дужника - Магацина „Острог“, постојећи на адреси Трг Републике бр, 47, у Пироту, на
катастарској парцели број 730, КО Пирот-град, нето површине 138,50 м2 (магацински део 122,27 м2, продајни простор 13,69 м2 и WC
2,62 м2), по понуђеној цени од 1.180.000,00 динара.

20.03.2015.  Закључак Привредног суда у Нишу
Дана 20.03.2015. г. у Привредном суду у Нишу преузет је Закључак истог суда 3 Ст.бр. 43/2010 од 20.03.2015. г. којим се налаже
поверенику стечајног управника да се у року од 3 дана изјасни у којој фази се налази стечајни поступак, о даљем току и времену
потребном за окончање поступка, као и да утврди програм мера неопходних за што брже окончање поступка.

21.03.2015.  Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје
Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје непокретне имовине стечајног дужника – Магацин ОСТРОГ методом
непосредне погодбе достављено је:
- повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје (Мијалковић Драган из Пирота, Миладиновић Весна из
Пирота и Вељковић Бранислав из Пирота) достављено лично дана 21.03.2015. године.

25.03.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поштом је упућен захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на стварно настале трошкове у месецу фебруару 2015. године.
Пошиљка је примљена у Привредном суду у Нишу дана 27.03.2015. године увидом у повратницу.

25.03.2015.  Достава плана трошкова
Дана 25.03.2015. године Привредном суду у Нишу је поштом послат план трошкова стечајног поступка за месец март 2015. године.
Пошиљка је примљена у Привредном суду у Нишу дана 27.03.2015. године увидом у повратницу.

30.03.2015.  Извештај адвоката
Дана 30.03.2015. године примљен је извештај ангажованог адвоката Милоша Манџукића из Ниша о стању у судским споровима у
периоду од 01.01.2015. год. до 28.02.2015. године послат путем електронске поште.

30.03.2015.  Изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу од 20.03.2015. године
Дана 30.03.2015. г. у Привредном суду у Нишу је достављено изјашњење по закључку истог суда од 20.03.2015. године кјим се даје
налог поверенику стечајног управника да се у року од 3 дана изјасни у којој фази се налази стечајни поступак, о даљем току и времену
потребном за окончање поступка, као и да утврди програм мера неопходних за што брже окончање поступка.
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Прилози

07.10.2015.Датум:

"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АДНазив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст бр. 43/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.01.2015. 31.03.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2015.за период од: 31.03.2015.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Основни суд у Пироту
250,00

2 Ив.бр.
6904/2010

18.02.2015.

Привредни суд у Нишу
1.950,00

86-026-01059-
2014-002

03.03.2015.

Укупно: 2.200,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију Београд 10.000,0001-2015 31.01.2015.

Агенција за приватизацију Београд 10.000,0002-2015 28.02.2015.

Агенција за приватизацију Београд 10.000,0003-2015 31.03.2015.

Укупно: 30.000,00

32.200,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"Милбој"Д.О.О. 985,00176/15 31.03.2015.

Укупно: 985,00

Гориво и мазиво

"ЕКО Србија" а.д. Нови Београд 5.000,00БИ 3012 19.02.2015.

"ЕКО Србија" а.д. Нови Београд 5.500,00БИ 52806 24.03.2015.

Укупно: 10.500,00

Пошта и телефон

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 92,00RE048980381RS 06.01.2015.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 150,00RE077848328RS 03.02.2015.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,00RE048878441RS 05.02.2015.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,00RE077846429RS 18.03.2015.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,00RE048867608RS 26.03.2015.

Укупно: 554,00
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Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

30,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

12.01.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

150,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.01.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

119,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.01.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

355,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.01.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

355,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.02.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

165,80

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.03.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

30,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.03.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

64,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.03.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

355,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.03.2015.

Укупно: 1.623,80

Бруто зараде по уговору о делу

Антанасијевић Миодраг
15.000,00

Уг. о делу
01/2015

31.01.2015.

Антанасијевић Миодраг
15.000,00

Уг. о делу
02/2015

28.02.2015.

Антанасијевић Миодраг
15.000,00

Уг. о делу
03/2015

31.03.2015.

Укупно: 45.000,00

Књиговодствене услуге

"ПИ - Софт" доо 3.000,00310115/112 31.01.2015.

"ПИ - Софт" доо 3.000,00280215/112 28.02.2015.

"ПИ - Софт" доо 3.000,00310315/112 31.03.2015.

Укупно: 9.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Милош Манџукић 10.000,0025/15 28.02.2015.

Адвокат Милош Манџукић 10.000,0059/15 31.03.2015.

Укупно: 20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

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

1.836,00

Порез-имовина
од 01.01. до
31.03.2015.

15.02.2015.

Укупно: 1.836,00

Остали трошкови стечајне масе

Вељковић Зорица 8.000,0001/2015 31.01.2015.

Вељковић Зорица 8.000,0002/2015 28.02.2015.

Вељковић Зорица 8.000,0003/2015 31.03.2015.
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Остали трошкови стечајне масе

Укупно: 24.000,00

113.498,80Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 145.698,80

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

01.01.2015. 4.736.441,13Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2015.за период од: 31.03.2015.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 40.664,3116.01.2015.

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 55.730,2830.03.2015.

Укупно: 96.394,59

Наплата потраживања

"КТП Динчић" доо 13.505,0809.02.2015.

"КТП Динчић" доо 1.396,3009.02.2015.

"КТП Динчић" доо 4.937,2509.02.2015.

"КТП Динчић" доо 3.278,7809.02.2015.

"КТП Динчић" доо 982,7809.02.2015.

"КТП Динчић" доо 17.200,0009.02.2015.

"КТП Динчић" доо 1.020,4709.02.2015.

"КТП Динчић" доо 17.200,0009.02.2015.

"КТП Динчић" доо 1.077,8309.02.2015.

"КТП Динчић" доо 17.200,0009.02.2015.

"КТП Динчић" доо 1.766,1509.02.2015.

"КТП Динчић" доо 345,1509.02.2015.

"КТП Динчић" доо 1.396,2309.02.2015.

"КТП Динчић" доо 4.793,5009.02.2015.

"КТП Динчић" доо 12.406,5023.02.2015.

"КТП Динчић" доо 2.457,3023.02.2015.

"КТП Динчић" доо 6.989,1523.02.2015.

"КТП Динчић" доо 345,1523.02.2015.

"КТП Динчић" доо 78.801,9023.02.2015.

"КТП Динчић" доо 23.325,0017.03.2015.

Укупно: 210.424,52

306.819,11Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2015.за период од: 31.03.2015.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Управни суд 1.370,0006.01.2015.

Основни суд у Пироту 250,0002.03.2015.

Привредни суд у Нишу 1.950,0013.03.2015.
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Судски трошкови

Укупно: 3.570,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"Милбој"Д.О.О. 2.999,4021.01.2015.

Укупно: 2.999,40

Пошта и телефон

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,0030.01.2015.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 69,0030.01.2015.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 92,0030.01.2015.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 92,0030.01.2015.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 69,0030.01.2015.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 92,0030.01.2015.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 69,0030.01.2015.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 115,0030.01.2015.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 150,0030.01.2015.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 92,0030.01.2015.

Укупно: 944,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 30,0012.01.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 150,0028.01.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 119,0031.01.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 355,0031.01.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 355,0028.02.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 165,8010.03.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 30,0020.03.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 64,0031.03.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 355,0031.03.2015.

Укупно: 1.623,80

Бруто зараде по уговору о делу

Антанасијевић Миодраг 38.501,0003.03.2015.

Укупно: 38.501,00

Остали трошкови стечајне масе

Вељковић Зорица 8.000,0030.01.2015.

Вељковић Зорица 8.000,0023.03.2015.

Укупно: 16.000,00

63.638,20Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2015. 4.979.622,04
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