
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

15.01.2021.

"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АД

01.07.2020. 30.09.2020.

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

1.926.782,00

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)

3.606.242,38

Потраживања

1.193.129,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.07.2020.

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

            На рачуну број  205-205749-52 «Комерцијалне банке» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног дужника, на дан
01.07.2020. године налазе се средства у износу 1.926.782,00 динара (извод бр. 13 од 30.06.2020. године).
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Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.926.782,00

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 3.606.242,38

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

1.926.782,00

171.306,38

0,00

315.025,00

1.193.129,00

0,00 3.606.242,38

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

1.768,92 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

1.768,92

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 1.768,92 динара је прилив који се односи на камату по виђењу уплаћену од
стране «Комерцијалне банке» ад Београд, код које стечајни дужник има отворен текући рачун, обрачунате на дан 15.07.2020. године.

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

0,00 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 0,000,00

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

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

6.879,00 8.505,004. Гориво и мазиво 8.505,00 15.384,000,00

2.780,00 4.131,005. Пошта и телефон 4.131,00 6.911,000,00

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

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

0,00 1.010,008. Платни промет 230,00 0,001.010,00

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 40.000,0015. Бруто зараде по уговору о делу 40.000,00 100.000,000,00

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

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

18.841,96 -8.896,9618. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 8.339,00 9.945,000,00

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

112.560,00 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 112.560,000,00

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 1.010,00228.035,95 70.205,00 53.749,04 280.774,99

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

            Решењем Привредног суда у Нишу 1Ст-43/2010 од 22.12.2020. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе за месец јул 2020. године у укупном износу од 6.824,00 динара, месец август 2020. године у укупном износу од 25.672,00
динара и месец септембар 2020. године у укупном износу од 37.709,00 динара.
            Укупно одобрење трошкова за други квартал 2020. године износи 70.205,00 динара (6.824,00 + 25.672,00 + 37.709,00 = 70.205,00).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

        У извештајном периоду није било стварно насталих трошкова стечајног поступка нити исплата по наведеном основу.

Обавезе стечајне масе:

            4. Трошкови горива и мазива у износу од 8.505,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника на
релацији Пирот-Ниш-Пирот за одлазак у Привредни суд у Нишу, као и за потребе обиласка имовине стечајног дужника, одласка у
Филијалу РФ ПИО и у друге државне органе и институције, и то за месец  јул 2020. године у износу од 2.500,00 динара, за месец август
2020. године у износу од 3.105,00 динара и за месец  септембар 2020. године у износу од 2.900,00 динара.

            5. Рачуни за пошту и телефон у износу од 4.131,00 динара се састоје од:
            - Трошкови отпреме поште у јулу 2020. године у износу од 324,00 динара (3 писма),
            - Трошкови отпреме поште у августу 2020. године у износу од 113,00 динара (1 писмо),
            - Трошкови отпреме поште у септембру 2020. године у износу од 694,00 динара (6 писама),
            - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС
Телеком Србија» а.д. од 01.07.2020. године за телеком услуге за период 01.06-30.06.2020. године),
            - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС
Телеком Србија» а.д. од 01.08.2020. године за телеком услуге за период 01.07-31.07.2020. године),
            - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС
Телеком Србија» а.д. од 01.09.2020. године за телеком услуге за период 01.08-31.08.2020. године).

            8. Платни промет у укупном износу од 1.010,00 динара се односи на дневни обрачун провизије и месечне накнаде за одржавање
рачуна у извештајном периоду код «Комерцијалне банке» ад Београд, код које стечајни дужник има отворени текући рачун.

            16.  Књиговодствене услуге у бруто износу од 9.000,00 динара се састоје од:
            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.07 – 31.07.2020. године књиговодствене агенције «ПИ - Софт» доо из Пирота
у износу од 3.000,00 динара,
            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.08 – 31.08.2020. године књиговодствене агенције «ПИ - Софт» доо из Пирота
у износу од 3.000,00 динара,

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

            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.09 – 30.09.2020. године књиговодствене агенције «ПИ - Софт» доо из Пирота
у износу од 3.000,00 динара.

            18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије у износу од 8.339,00
динара чине:
            - Накнада за заштиту и унапређење животне средине за 2020. годину у износу од 5.000,00 динара,
            - Порез на имовину стечајног дужника за треће тромесечје 2020. године у износу од 3.339,00 динара, који доспева за плаћање
15.08.2020. године, према поднетој пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2020. годину и општину Пирот.

            18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) – Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од -8.896,96 динара се
односе на отписане обавезе на име пореза на имовину стечајног дужника у износу од 12.234,06 динара, умањених за износ од 3.303,00
динара одобрених и стварно насталих трошкова на име пореза на имовину у извештајном периоду, због застарелости:
- Износ од 691,67 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за продавницу "Пољопривредник" за месец јул 2010. године,
- Износ од 75,00 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за двориште "Острог" за месец јул 2010. године,
- Износ од 249,00 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за продавницу "Тијабара" за месец јул 2010. године,
- Износ од 1.023,67 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за продавницу "Београд" за месец јул 2010. године,
- Износ од 691,67 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за продавницу "Пољопривредник" за месец август 2010.
године,
- Износ од 75,00 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за двориште "Острог" за месец август 2010. године,
- Износ од 249,00 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за продавницу "Тијабара" за месец август 2010. године,
- Износ од 1.023,67 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за продавницу "Београд" за месец август 2010. године,
- Износ од 691,67 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за продавницу "Пољопривредник" за месец септембар 2010.
године,
- Износ од 75,00 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за двориште "Острог" за месец септембар 2010. године,
- Износ од 249,00 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за продавницу "Тијабара" за месец септембар 2010. године,
- Износ од 1.023,67 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за продавницу "Београд" за месец септембар 2010. године,
- Износ од 75,00 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за двориште "Острог" за месец октобар 2010. године,
- Износ од 249,00 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за продавницу "Тијабара" за месец октобар 2010. године;
- Износ од 1.023,67 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за продавницу "Београд" за месец октобар 2010. године,
- Износ од 691,67 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за продавницу "Пољопривредник" за месец октобар 2010.
године,
- Износ од 691,67 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за продавницу "Пољопривредник" за месец новембар 2010.
године,
- Износ од 75,00 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за двориште "Острог" за месец новембар 2010. године,
- Износ од 249,00 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за продавницу "Тијабара" за месец новембар 2010. године,
- Износ од 1.023,67 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за продавницу "Београд" за месец новембар 2010. године,
- Износ од 691,63 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за продавницу "Пољопривредник" за месец децембар 2010.
године,
- Износ од 75,00 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за двориште "Острог" за месец децембар 2010. године,
- Износ од 249,00 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за продавницу "Тијабара" за месец децембар 2010. године,
- Износ од 1.023,63 динара представља накнаду за грађевинско земљиште за продавницу "Београд" за месец децембар 2010. године.

            15. Бруто зараде по уговору о делу:
            - Накнада за ангажовање административног сарадника повереника стечајног управника за период од 20.08.2020-31.08.2020.
године, у бруто износу од 10.000,00 динара,
            - Накнада за ангажовање административног сарадника повереника стечајног управника за септембар 2020. године, у бруто
износу од 30.000,00 динара,
уз дату сагласност стечајног судије Решењем 3. Ст. 43/2010 од 10.09.2020. године, којим се даје сагласност на ангажовање лица
закључењем уговора о делу у периоду од 20.08.2020. до 31.12.2020. године, уз месечну накнаду у бруто износу од 30.000,00 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

17.153,95

4.460.299,19

0,00

Разлучни повериоци

17.153,95

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

37.277.274,71

 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

37.260.120,76

305.125.474,03305.142.627,98 0,00

 6.

Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

            2. II исплатни ред - Исплаћене обавезе у износу од 17.153,95 динара

            На основу Решења о главној деоби стечајне масе Привредног суда у Нишу 1. Ст. 43/2010 од 10.02.2020. године, правоснажног од
02.03.2020. године, којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника АД «INEX-ANGROPROMET» Пирот у стечају у складу
са Нацртом решења за главну деобу који је поднео суду стечајни управник дана 29.10.2019. године, извршено је намирење у
извештајном периоду четири повериоца 2. исплатног реда у укупном износу од 17.153,95 динара. Укупан износ предвиђен за намирење
стечајних поверилаца износи 3.476.031,08 динара (161 поверилац).

            Укупне утврђене неизмирене обавезе на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2020. године, износе 305.125.474,03
динара.

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2020.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

1.926.782,00 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2020.

 5.

18.163,95

 4.

1.910.386,97

 2. 1.768,92

 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 30.09.2020. године у износу од 1.910.386,96 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.20.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2020.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

«ПИ-Софт» доо Пирот1. 0,00

0,00Укупно

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

            У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенције «ПИ-Софт» доо Пирот за пружање књиговодствених услуга
агенцији у месечном бруто износу од 3.000,00 динара. По наведеном основу није било исплата.

Коментар

6.

 5. 315.025,00

1.910.386,96

 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

30.09.2020.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

171.306,38

3.589.847,34

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

     1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 30.09.2020. године у износу од 1.910.386, 97 динара чине средства на текућем рачуну
стечајног дужника број 205-205749-52, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд (извод бр. 19 од 30.09.2020. године).

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

01.07.2020.  Обавештење о неуспелој продаји
Повереник стечајног управника је доставио Обавештење о неуспелој  продаји имовине стечајног дужника (Продавница «ПАРТИЗАН»)
методом јавног прикупљања понуда, чије је отварање заказано за 23.06.2020. године, и то:
- Привредном суду у Нишу,
- члановима Одбора поверилаца:
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1. «ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА» доо Београд - Огранак «Електродистрибуција Пирот»,
2. Митић Душици из Пирота, и
3. «ДДОР Нови Сад» адо Нови Сад-Филијала Пирот.

05.08.2020.  План трошкова за месец јул 2020.
Дана 05.08.2020. године Привредном суду у Нишу је достављен План трошкова стечајног поступка за месец јул 2020. године.

19.08.2020.  План трошкова за месец август 2020.
Дана 19.08.2020. године Привредном суду у Нишу је достављен План трошкова стечајног поступка за месец август 2020. године.

24.08.2020.  Захтев за давање сагласности на ангажовање лица
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности стечајном управнику на закључење уговора о делу са Маријом
Станковић, дипл.екон. из Пирота на пословима административног сарадника стечајног управника.

08.09.2020.  План трошкова за месец септембар 2020.
Дана 08.09.2020. године Привредном суду у Нишу је достављен План трошкова стечајног поступка за месец септембар 2020. године.

12.09.2020.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року
Дана 12.09.2020. године Привредном суду у Нишу је поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по приговорима за
заштиту права на суђење у разумном року предлагача Игњатовић Веснa из села Крупац, град Пирот, Алић Тора из Пирота, ул. Устаничка
бр. 5/38, Најденов Весна из Пирота, ул. Милана Недељковића Пироћанца бр. 58, Цветковић Ђорђе из Пирота, ул. Војводе Степе бр. 37,
Ђорђевић Горан из Пирота, ул. Танаска Рајића бр. 64, Васић Оливера из Пирота, ул. Златиборска бр. 26, Раденковић Ђурена из Пирота,
ул. Алексе Шантића бр. 3, Николић Сузана из Пирота, ул. Нишка бр. 49, Ђуров Радојка села Гњилан, бб, град Пирот, и Најдановић
Душанка из Пирота, ул. Добродолска бр. 81.

14.09.2020.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року
Дана 14.09.2020. године Привредном суду у Нишу је поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по приговорима за
заштиту права на суђење у разумном року предлагача Тодоровић Душица из села Пољска Ржана бр. 307, град Пирот, Цветковић
Данијела из Пирота, ул. Молијерова бр. 1, Јаначковић Јован из Пирота, ул. Иве Андрића бр. 3, Панић Божидар из Пирота, ул. Козарачка
бр. 121, Манић Радмила из Пирота, ул. Трг Републике бр. 109, Николић Гордана из Пирота, ул. Устаничка бр. 6/6, и Минчић Горан из
Пирота, ул. Књаза Милоша бр. 3.

18.09.2020.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року
Дана 18.09.2020. године Привредном суду у Нишу је поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по приговорима за
заштиту права на суђење у разумном року предлагача Пауновић Велкo из Пирота, ул. Каранфила бр. 18, Андоновић Чедомир из Пирота,
ул. Лужничка бр. 13, Манчић Наташа из Пирота, ул. 7. јули бр. 14/7, Ћирић Боривоје из села Сопот, град Пирот, Радовановић Слађана, ул.
Војислава Вучковића бр. 13/1, Пирот, Николић Слађана из Пирота, ул. Војислава Вучковића бр. 44, Манчић Зоран, са адресом у пријави
потраживања: ул. 7. Јули бр. 14/7, Пирот, Илић Јасмина из Пирота, ул. 26. фебруар бб, Николић Ненад из Пирота, ул. Јоргована бр. 76,
Маринковић Биљана из Новог насеља Гњилан, бб, град Пирот i Панић Даниела из Пирота, ул. Трећи пук бр. 1.

20.09.2020.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року
Дана 20.09.2020. године Привредном суду у Нишу је поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по приговорима за
заштиту права на суђење у разумном року предлагача Игњатовић Милена из Пирота, ул. Српских владара бр. 401, Петров Боркица из
Пирота, ул. Козарачка бр. 88/а-10, Петровић Јаворка из Пирота, ул. Јерине Николић  бр. 10, Стевановић Лепосава из Пирота, ул. Јеврејска
бр. 12/20, Ђорђевић Велизар из села Крупац, град Пирот, Милев Весна из  Пирота, ул. Српских владара бр. 325, Марковић Јадранка из
Пирота, ул. Бериловачки пут бр. 37, Ђорђевић Милованка из Пирота, ул. Вуковарска  бр. 2/8, Тричковић Славица из села Бериловац,
град Пирот, и Влатковић Дивна из Пирота, ул. Обилићева бр. 4.

18.09.2020.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 18.09.2020. године у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 1. Ст. 43/2010 од 10.09.2020. године, којим се даје
сагласност стечајном управнику за ангажовање Марије Станковић из Пирота, дипл.екон. на пословима административног сарадника и
закључивање Уговора о делу за период од 20.08.2020. године до 31.12.2020. године.

21.09.2020.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року
Дана 21.09.2020. године Привредном суду у Нишу је поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по приговорима за
заштиту права на суђење у разумном року предлагача Милић Драгана из Пирота, ул. Вука Караџића бр. 6, Гацев Станко из Пирота, ул.
Краљевића Марка бр. 17, Јовановић Дивна из Пирота, ул. Славонска бр. 14, Васић Богоје из села Велики Јовановац, град Пирот, Вељић
Александар из Пирота, ул. Војводе Путника бр. 80, Ђигов Биљана (наследница потраживања супруга Ђигов Новице) из Пирота, ул. Ђуре
Јакшића бр. 37, Златковић Грујица из Пирота, ул. Јоргована бр. 88/2, Игњатовић Миливоје из Пирота, ул. Таковска бр. 11/9, Лукић Весна
из села Гњилан, град Пирот, Младеновић Драгана из Пирота, ул. Ђуре Даничића бр. 20, Пејчић Јасмина из Пирота, ул. Дечанска бр. 36, и
Ристић Вукосава из Пирота, ул. 37. Дивизије бб.

25.09.2020.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року
Дана 25.09.2020. године Привредном суду у Нишу је поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по приговору за
заштиту права на суђење у разумном року предлагача Ранђеловић Негицe (наследницe супруга Ранђеловић Радета, бившег запосленог)
из Пирота, ул. Рузмарина бр. 29/а.

30.09.2020.  Захтев Привредном суду у Нишу
Повереник стечајног управника је поднео захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова
за месеце април, мај и јун 2020. године.
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Прилози

15.01.2021.Датум:

"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АДНазив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст бр. 43/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2020. 30.09.2020.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2020.за период од: 30.09.2020.

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд (Нови Београд) 3.105,001247042186 23.08.2020.

«НИС» ад Нови Сад 2.500,003402970 04.07.2020.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд (Нови Београд) 2.900,001247043190 15.09.2020.

Укупно: 8.505,00

Пошта и телефон

«Телеком Србија» а.д., Београд
1.000,00

78-225-010-
1246926

01.07.2020.

«Телеком Србија» а.д., Београд
1.000,00

61-226-010-
3410403

01.08.2020.

«Телеком Србија» а.д., Београд
1.000,00

41-227-010-
3404379

01.09.2020.

ЈП «Пошта Србије» Београд
324,00

RE457013237RS,
RE457013254RS,
RE457013245RS

02.07.2020.

ЈП «Пошта Србије» Београд

694,00

RE526678075RS,
RE502249752RS,
RE526678654RS,
RE502248244RS,
RE502248377,
RERE526677999RS

30.09.2020.

ЈП «Пошта Србије» Београд 113,00RE502238794RS 10.08.2020.

Укупно: 4.131,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

07.08.2020.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

26.08.2020.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.08.2020.
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

115,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.09.2020.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.09.2020.

Укупно: 1.010,00

Бруто зараде по уговору о делу

Станковић Марија
10.000,00

Уговор о делу
08/20 - Марија
Станковић

31.08.2020.

Станковић Марија
30.000,00

Уговор о делу
09/20 - Марија
Станковић

30.09.2020.

Укупно: 40.000,00

Књиговодствене услуге

«ПИ-СОФТ» доо Пирот 3.000,00310720/11 31.07.2020.

«ПИ-СОФТ» доо Пирот 3.000,00310820/11 31.08.2020.

«ПИ-СОФТ» доо Пирот 3.000,00300920/11 30.09.2020.

Укупно: 9.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Градска управа Пирот, Одељење за привреду и финансије, Одсек
локалне пореске администрације 3.339,00

е-235/122040-3 15.08.2020.

Укупно: 3.339,00

65.985,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 65.985,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205749-52

01.07.2020. 1.926.782,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2020.за период од: 30.09.2020.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 1.768,9215.07.2020.

Укупно: 1.768,92

1.768,92Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2020.за период од: 30.09.2020.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0007.08.2020.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0026.08.2020.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0031.08.2020.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 115,0002.09.2020.
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0030.09.2020.

Укупно: 1.010,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред

Ћирић Злата 4.288,4902.09.2020.

Ђорђевић Душица 4.288,4926.08.2020.

Тричковић Милорад 4.288,4907.08.2020.

Спасић Славица 4.288,4902.09.2020.

Укупно: 17.153,95

18.163,95Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2020. 1.910.386,96
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