
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

17.09.2019.

"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АД

01.04.2019. 30.06.2019.

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

5.394.627,89

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)

7.074.088,27

Потраживања

1.193.129,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.04.2019.

Коментар

Стање рачуна на изводима банака на дан 01.04.2019. године:

         1. Комерцијална банка ад Београд рачун бр. 205-205749-52, извод бр. 7 од 11.03.2019. године:              394.627,89 динара
         2. Еуробанк ад Београд (на орочењу):                                                                                                                       5.000.000,00 динара
         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      УКУПНО:                                                                                                                                                                5.394.627,89 динара
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Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.394.627,89

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 7.074.088,27

1б

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине 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

5.394.627,89

171.306,38

0,00

315.025,00

1.193.129,00

0,00 7.074.088,27

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

45.205,48 0,00

Камате и други финансијски приходи

Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)

Наплата потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Списак готовинских прилива и одлива

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

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

45.205,48

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 45.205,48 динара састоје се од:
            - приписа камате у износу од 22.602,74 динара на име орочења новчаних средстава у износу од 5.000.000,00 динара по Уговору о
ороченом депозиту бр.  090-308/19, закљученом дана 07.02.2019. године са Еуробанк ад Београд на период орочења од 60 дана,
односно од 07.02.2019. до 08.04.2019. године (номинална каматна стопа 2,75 % на годишњем нивоу),
            - приписа камате у износу од 22.602,74 динара на име орочења новчаних средстава у износу од 5.000.000,00 динара по Уговору о
ороченом депозиту бр.  268-308/19, закљученом дана 08.04.2019. године са Еуробанк ад Београд на период орочења од 60 дана,
односно од 08.04.2019. до 07.06.2019. године (номинална каматна стопа 2,75 % на годишњем нивоу).

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 0,002. Судски трошкови 0,00 0,000,00

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

980.131,81 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 980.131,810,00

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 0,00980.131,81 0,00 0,00 980.131,81

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

64,80 985,001. Канцеларијски материјал 985,00 1.049,800,00

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

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

5.000,00 9.000,004. Гориво и мазиво 9.000,00 6.000,008.000,00

904,00 1.219,005. Пошта и телефон 1.219,00 700,001.423,00

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 1.795,008. Платни промет 1.965,00 0,001.795,00

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

7.912,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 7.912,000,00

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

60.000,00 0,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 60.000,000,00

6.000,00 9.000,0016. Књиговодствене услуге 9.000,00 6.000,009.000,00

10.000,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 10.000,000,00

27.487,02 3.050,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 3.050,00 27.520,023.017,00

42,00 1.200,0019. Административне таксе 1.200,00 42,001.200,00

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

0,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 0,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 24.435,00117.430,81 26.419,00 26.249,00 119.244,81

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

         Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 43/2010 од 27.05.2019. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног
поступка за месец април 2019. године у укупном износу од 7.174,00 динара.
         Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 43/2010 од 28.06.2019. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног
поступка за месец мај 2019. године у укупном износу од 11.086,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. 43/2010 од 06.08.2019. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног
поступка за месец јун 2019. године у укупном износу од 8.159,00 динара.
         Укупно одобрење трошкова за други квартал 2019. године износи 26.419,00 динара (7.174,00 + 11.086,00 + 8.159,00 = 26.419,00
динара).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

        У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

        1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 985,00 динара се односе на:
            - рачун за куповину канцеларијског материјала у месецу мају 2019. године код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 985,00 динара.
        4. Трошкови горива и мазива у износу од 9.000,00 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 април 2019. године у
износу од 3.000,00 динара, за месец мај 2019. године у износу од 3.000,00 динара и за месец јун 2019. године у износу од 3.000,00
динара.
        5. Рачуни за пошту и телефон у износу од 1.219,00 динара се састоје од :
            - трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец април 2019. године у
износу од 300,00 динара,
            - трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец мај 2019. године у
износу од 200,00 динара,
            - трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец јун 2019. године у износу
од 200,00 динара,
            - трошкова слања поште у извештајном периоду у износу од 519,00 динара (5 писама).
        8. Платни промет представља провизију пословне банке код које стечајни дужник има отворени текући рачун, а на име трошкова
платног промета и вођења рачуна.

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

      16.  Књиговодствене услуге у бруто износу од 9.000,00 динара састоје се од :
            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.04. – 30.04.2019. године књиговодствене агенције  "ПИ - Софт" доо из Пирота
у износу од 3.000,00 динара,
            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.05. – 31.05.2019. године књиговодствене агенције "ПИ - Софт" доо из Пирота
у износу од 3.000,00 динара,
            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.06. – 30.06.2019. године књиговодствене агенције "ПИ - Софт" доо из Пирота
у износу од 3.000,00 динара.
      18. Порези у износу од 3.050,00 динара се односе на:
            - порез на имовину стечајног дужника за период од 01.04.2019. год. до 30.06.2019. године (други квартал 2019. године који
доспева 15.05.2019. године) у износу од 3.050,00 динара, према поднетој пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2019.
годину.
      19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара се односе на:
            - накнаду за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину код Агенције за привредне регистре у
износу од 1.200,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка

         У извештајном периоду није било готовинских одлива на име трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

        4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 8.000,00 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 фебруар
2019. године у износу од 2.000,00 динара, за месец март 2019. године у износу од 3.000,00 динара и за месец април 2019. године у
износу од 3.000,00 динара.
        5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 1.423,00динара састоји се од:
            - исплаћених трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец фебруар
2019. године у износу од 500,00 динара,
            - исплаћених трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец април 2019.
године у износу од 300,00 динара,
            - исплаћених трошкова на име слања поште у периоду од 01.01.2019. године до 30.04.2019. године у износу од 623,00 динара,
        8. Платни промет - Одлив у износу од 1.795,00 динара представља провизију пословне банке код које стечајни дужник има отворен
текући рачун, а на име трошкова платног промета и вођења рачуна.
      16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 9.000,00 динара састоје се од :
            - плаћених трошкова књиговодствених услуга за период од 01.02. – 28.02.2019. године књиговодствене агенције "ПИ - Софт" доо
из Пирота у износу од 3.000,00 динара,
            - плаћених трошкова књиговодствених услуга за период од 01.03. – 31.03.2019. године књиговодствене агенције "ПИ - Софт" доо
из Пирота у износу од 3.000,00 динара,
            - плаћених трошкова књиговодствених услуга за период од 01.04. – 30.04.2019. године књиговодствене агенције "ПИ - Софт" доо
из Пирота у износу од 3.000,00 динара,
      18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Одлив у износу од 3.017,00 динара се односи на:
            - плаћени порез на имовину стечајног дужника за период од 01.01.2019. год. до 31.03.2019. године (први квартал 2019. године) у
износу од 3.017,00 динара према поднетој пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2018. годину.
      19. Административне таксе - Одлив у износу од 1.200,00 динара се односи на:
            - плаћену накнаду за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину код Агенције за привредне
регистре у износу од 1.200,00 динара.
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 4.

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

0,00

0,00

0,00

4.460.299,19

0,00

Разлучни повериоци

0,00

Врста одлива

1.440.294,29

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.

261.964.759,79

40.521.491,27

 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

261.964.759,79

 2.

1.440.294,29

40.521.491,27

308.386.844,54308.386.844,54 0,00

 6.

Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Укупне утврђене обавезе на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2019. године, износе 308.386.844,54 динара.

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2019.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

5.394.627,89 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2019.

 5.

24.435,00

 4.

5.415.398,37

 2. 45.205,48

 6.

Укупан одлив

Коментар

Новчана средства стечајног дужника налазе се на:
        - текућем рачуну број 205-205749-52 који се води код Комерцијалне банке ад Београд са стањем на дан 30.06.2019. године у износу
од 415.398,37 динара.
        - на орочењу код Еуробанк ад Београд као понуђача најповољнијих услова орочења налази се орочени износ од 5.000.000,00
динара орочен на период од 60 дана, почев од 07.06.2019. године.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.19.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2019.

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

Књиговодствена агенција ПИ-Софт доо1. 9.000,00

9.000,00Укупно

        У току извештајног периода од стране стечајног управника није било ангажовања лица по основу уговора о делу као ни исплата по
наведеном основу.

Коментар
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         У извештајном периоду плаћене су књиговодствене услуге агенцији "ПИ-Софт" д.о.о. Пирот у бруто износу од 9.000,00 динара за
период фебруар - април 2019. године (3 месеца по 3.000,00 динара).

6.

 5. 315.025,00

5.415.398,37

 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

30.06.2019.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

171.306,38

7.094.858,75

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

     1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 5.415.398,37 динара сачињавају:
        - на текућем рачуну број 205 - 205749 - 52 налази се износ од 415.398,37 динара (Извод бр. 16 од 24.06.2019. године - Комерцијална
банка ад Београд),
        - 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

05.04.2019.  План трошкова за месец април 2019. године
Дана 05.04.2019. године Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец април 2019. године.

05.04.2019.  Захтев за доставу понуде за орочење износа од 5.000.000,00 динара
Дана 05.04.2019. године, у складу са чланом 2. став 3. Правилника о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се
орочавају новчана средства стечајних дужника бр. 01-568/2016-05 од 25.04.2016. године и у складу са Извештајем о рејтингу пословних
банака, електронском поштом је упућен захтев на адресе 10 банака за доставу понуда за орочење износа слободних динарских
средстава стечајног дужника од 5.000.000,00 динара на период од 60 дана.

08.04.2019.  Орочење
Дана 08.04.2019. године код Еуробанк ад Београд, као понуђача најповољнијих услова орочења, орочен је износ слободних динарских
средстава стечајног дужника од 5.000.000,00 динара на период од 60 дана односно од 08.04.2019. до 07.06.2019. године.

08.04.2019.  Допис Јавног извршитеља Александра Такића
Дана 08.04.2019. године примљен је допис Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша од 01.04.2019. године којим обавештава
стечајног дужника о непокретностима које се воде на име извршног дужника Митровић Дејана из Пирота, ул. Народних хероја бр. 47, а
у вези са предметом извршења И.ИВ-А10/2016 у правној ствари стечајног дужника као извршног повериоца против извршног дужника
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Митровић Дејана из Пирота, ул. Народних хероја бр. 47 и о стању дуга дужника на дан сачињавања дописа односно на дан 01.04.2019.
године.

09.04.2019.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 09.04.2019. године у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 3 Ст. 43/2010 од 28.03.2019. године којим се
одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2019. године у укупном износу од 9.011,00 динара, а
према спецификацији трошкова датој у приложеном акту – Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за
период од 01.02.2019. до 28.02.2019. године са образложењем и спецификацијом истих.

24.04.2019.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу марту 2019. године.

10.05.2019.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 10.05.2019. године у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 3 Ст. 43/2010 од 06.05.2019. године којим се
одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец март 2019. године у укупном износу од 6.697,00 динара, а
према спецификацији трошкова датој у приложеном акту – Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за
период од 01.03.2019. до 31.03.2019. године са образложењем и спецификацијом истих.

16.05.2019.  Уговор о орочавању динарских средстава
Дана 16.05.2019. године примљен је потписани примерак Уговора о ороченом депозиту бр.  268-308/19 закљученог дана 08.04.2019.
године којим се орочава износ од 5.000.000,00 динара код Еуробанк ад Београд на период од 60 дана, односно од 08.04.2019. до
07.06.2019. године, уз камату од 2,75% на годишњем нивоу.

21.05.2019.  План трошкова за месец мај 2019. године
Дана 21.05.2019. године Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец мај 2019. године.

21.05.2019.  Захтев Фонда ПИО-Филијала Пирот
Дана 21.05.2019. године примљен је захтев Фонда ПИО-Филијала Пирот бр. 43290 од 22.04.2019. године којим исти траже доставу
података за бившег запосленог Тошић Момчила и то:
- М4 образац за 1985. годину (16.09.1985. године до 31.12.1985. године)
- М4 образац за 1986. годину (25.03.1986. године до 26.06.1986. године).

21.05.2019.  Захтев Фонда ПИО-Филијала Пирот
Дана 21.05.2019. године примљен је захтев Фонда ПИО-Филијала Пирот бр. Д-49955 од 16.05.2019. године којим исти траже доставу
података за бившег запосленог Ђорђевић Ису и то:
- Пријаву промене података за утврђивање стажа и зараде М8-1984. год. (02 месеца и 16 дана)
- Пријаву података за утврђивање стажа и зараде М4-1985. година и М4-1988. година.

22.05.2019.  Изјашњење о наставку поступка
Дана 22.05.2019. године Јавном извршитељу Александру Такићу из Ниша је достављено изјашњење о наставку поступка извршења
И.ИВ-А10/2016 у правној ствари стечајног дужника као извршног повериоца против извршног дужника Митровић Дејана из Пирота, ул.
Народних хероја бр. 47 у правцу наставка извршног поступка спровођењем извршења на покретним стварима дужника.

24.05.2019.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу априлу 2019. године.

28.05.2019.  Закључак Јавног извршитеља Александра Такића
Дана 28.05.2019. године примљен је Закључак Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша И.Ив-А10/2016 од 22.05.2019. године
којим се утврђује тржишна вредност пописаних покретних ствари извршног дужника по Записнику о попису И.Ив-А10/2016 од
30.11.2016. године у правној ствари стечајног дужника као извршног повериоца против извршног дужника Митровић Дејана из Пирота,
ул. Народних хероја бр. 47.

30.05.2019.  Закључак о продаји
Дана 30.05.2019. године примљен је Закључак о продаји Јавног извршитеља Александра Такића из Ниша И.Ив-А10/2016 од 29.05.2019.
године којим се одређује прва продаја покретних ствари извршног дужника путем усменог јавног надметања заказаног за 27.06.2019.
године  са почетком у 11:00 часова, у канцеларији Јавног извршитеља Александра Такића, ул. Ћирила и Методија бр. 17 у Нишу у
правној ствари стечајног дужника као извршног повериоца против извршног дужника Митровић Дејана из Пирота, ул. Народних хероја
бр. 47.

30.05.2019.  Захтев Фонда ПИО-Филијала Пирот
Дана 30.05.2019. године примљен је захтев Фонда ПИО-Филијала Пирот бр. Д-43783 од 27.05.2019. године којим исти траже доставу
података за бившег запосленог Андрејић Драгана и то:
- Пријаву промене података за утврђивање стажа и зараде М8-1980. год. (05 месеци и 03 дана), М8-1981. год. (03 месеца и 06 дана), М8-
1982. год. (07 месеци и 12 дана)
- Пријаву података за утврђивање стажа и зараде М4-1984. година.

31.05.2019.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 31.05.2019. године у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 3 Ст. 43/2010 од 27.05.2019. године којим се
одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец април 2019. године у укупном износу од 7.174,00 динара, а
према спецификацији трошкова датој у приложеном акту – Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за
период од 01.04.2019. до 30.04.2019. године са образложењем и спецификацијом истих.
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05.06.2019.  Захтев за доставу понуде за орочење износа од 5.000.000,00 динара
Дана 05.06.2019. године, у складу са чланом 2. став 3. Правилника о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се
орочавају новчана средства стечајних дужника бр. 01-568/2016-05 од 25.04.2016. године и у складу са Извештајем о рејтингу пословних
банака, електронском поштом је упућен захтев на адресе 10 банака за доставу понуда за орочење износа слободних динарских
средстава стечајног дужника од 5.000.000,00 динара на период од 60 дана.

07.06.2019.  Орочење
Дана 07.06.2019. године код Еуробанк ад Београд, као понуђача најповољнијих услова орочења, орочен је износ слободних динарских
средстава стечајног дужника од 5.000.000,00 динара на период од 60 дана односно од 07.06.2019. до 06.08.2019. године.

07.06.2019.  Одговор Фонду ПИО-Филијала Пирот
Дана 07.06.2019. године Фонду ПИО-Филијала Пирот је достављен одговор у вези дописа бр. 43290 од 24.04.2019. године, примљеног
дана 21.05.2019. године, којим исти траже доставу података за бившег запосленог Тошић Момчила, где стечајни дужник истиче да не
поседује тражену документацију везано за радне односе и да је иста предата у Историјски архив у Пироту.

07.06.2019.  Одговор Фонду ПИО-Филијала Пирот
Дана 07.06.2019. године Фонду ПИО-Филијала Пирот је достављен одговор у вези дописа бр. Д-49955 од 16.05.2019. године, примљеног
дана 21.05.2019. године, којим исти траже доставу података за бившег запосленог Ђорђевић Ису, где стечајни дужник истиче да не
поседује тражену документацију везано за радне односе и да је иста предата у Историјски архив у Пироту.

07.06.2019.  Одговор Фонду ПИО-Филијала Пирот
Дана 07.06.2019. године Фонду ПИО-Филијала Пирот је достављен одговор у вези дописа бр. Д-43783 од 27.05.2019. године, примљеног
дана 30.05.2019. године, којим исти траже доставу података за бившег запосленог Андрејић Драгана, где стечајни дужник истиче да не
поседује тражену документацију везано за радне односе и да је иста предата у Историјски архив у Пироту.

20.06.2019.  План трошкова за месец јун 2019. године
Дана 20.06.2019. године Привредном суду у Нишу је достављен план трошкова стечајног поступка за месец јун 2019. године.

24.06.2019.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу мају 2019. године.
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Прилози

17.09.2019.Датум:

"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АДНазив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст бр. 43/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2019. 30.06.2019.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2019.за период од: 30.06.2019.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"Милбој" д.о.о. Пирот 985,00221/019 24.05.2019.

Укупно: 985,00

Гориво и мазиво

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Нови Београд 3.000,001247024534 25.04.2019.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Нови Београд 3.000,001247025392 18.05.2019.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Нови Београд 3.000,001247026646 20.06.2019.

Укупно: 9.000,00

Пошта и телефон

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 115,00RE393686635RS 04.04.2019.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,00RE429002220RS 23.04.2019.

"Телеком Србија" а.д.
300,00

24-211-010-
3280168

30.04.2019.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,00RE429010138RS 20.05.2019.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 92,00RE404823312RS 21.05.2019.

"Телеком Србија" а.д.
200,00

44-212-010-
3064740

31.05.2019.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,00RE429814736RS 19.06.2019.

"Телеком Србија" а.д.
200,00

84-213-010-
3398584

30.06.2019.

Укупно: 1.219,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

265,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

12.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.05.2019.

10"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АД - Извештај за  април - јун 2019.



Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

95,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

16.05.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.06.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

195,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.06.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

24.06.2019.

Укупно: 1.795,00

Књиговодствене услуге

"ПИ - Софт" доо 3.000,00300419/11 30.04.2019.

"ПИ - Софт" доо 3.000,00310519/11 31.05.2019.

"ПИ - Софт" доо 3.000,00300619/11 30.06.2019.

Укупно: 9.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

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

3.050,00

71-079-
100374087/2019-
2/4

15.05.2019.

Укупно: 3.050,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре Београд 1.200,0042-41855163 24.06.2019.

Укупно: 1.200,00

26.249,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 26.249,00
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205749-52
Eurobank A.D.- Beograd, 250-39720-56

01.04.2019. 5.394.627,89Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2019.за период од: 30.06.2019.

Камате и други финансијски приходи

Eurobank A.D.- Beograd 22.602,7408.04.2019.

Eurobank A.D.- Beograd 22.602,7407.06.2019.

Укупно: 45.205,48

45.205,48Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2019.за период од: 30.06.2019.

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Нови Београд 2.000,0012.04.2019.

НИС а.д. Нови Сад 3.000,0016.05.2019.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Нови Београд 3.000,0003.06.2019.

Укупно: 8.000,00

Пошта и телефон

"Телеком Србија" а.д. 500,0012.04.2019.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,0012.04.2019.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,0012.04.2019.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,0012.04.2019.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 92,0003.06.2019.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 115,0003.06.2019.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 104,0003.06.2019.

"Телеком Србија" а.д. 300,0003.06.2019.

Укупно: 1.423,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 265,0012.04.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0003.05.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 95,0016.05.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.06.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 195,0003.06.2019.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0024.06.2019.

Укупно: 1.795,00

Књиговодствене услуге

"ПИ - Софт" доо 3.000,0012.04.2019.

"ПИ - Софт" доо 3.000,0016.05.2019.

"ПИ - Софт" доо 3.000,0003.06.2019.

Укупно: 9.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

РС Општинска управа Општине Пирот, Одељење за привреду и финансије, Локална
пореска администрација 3.017,00

12.04.2019.

Укупно: 3.017,00
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Административне таксе

Агенција за привредне регистре Београд 1.200,0024.06.2019.

Укупно: 1.200,00

24.435,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2019. 5.415.398,37
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