
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

18.09.2020.

"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АД

01.01.2020. 31.03.2020.

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

5.320.529,98

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)

6.999.990,36

Потраживања

1.193.129,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.01.2020.

Коментар

Стање рачуна на изводима банака на дан 01.01.2020. године:

         1. «Комерцијална банка» ад Београд, рачун бр. 205-205749-52, извод бр. 30 од 24.12.2020. године:            5.320.529,98 динара
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Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.320.529,98

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 6.999.990,36

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

5.320.529,98

171.306,38

0,00

315.025,00

1.193.129,00

0,00 6.999.990,36

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

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.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду је оглашавана продаја преостале непокретне имовине стечајног дужника - Продавнице
«ПАРТИЗАН», методом јавног прикупљања понуда. Отварање понуда је било заказано за 24.03.2020. године. Продаја је одлуком
Агенције за лиценцирање стечајних управника ОТКАЗАНА због проглашења ванредног стања услед пандемије вируса COVID-19. Поред
тога, није било заинтересованих купаца, односно ниједно лице није откупило продајну документацију и уплатило депозит за учешће у
поступку продаје јавним прикупљањем понуда.
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0,00

593,99 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

593,99

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 593,99 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 15.01.2020. 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

64,80 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 64,800,00

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

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

7.500,00 7.500,004. Гориво и мазиво 7.500,00 7.500,007.500,00

1.123,00 4.147,005. Пошта и телефон 4.147,00 4.270,001.000,00

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 11.543,228. Платни промет 11.543,22 0,0011.543,22

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 9.000,006.000,00

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

27.437,02 3.303,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 2.978,00 27.773,022.967,00

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 96.792,2422. Трошкови оглашавања 96.792,24 96.792,240,00

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 30.210,22120.099,81 133.160,46 133.485,46 223.375,05

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 1Ст-43/2010 од 26.05.2020. године одобрава се исплата обавеза стечајне масе и трошкова
стечајног поступка за јануар 2020. године у износу од 7.011,00 динара.
         Решењем Привредног суда у Нишу 1Ст-43/2010 од 25.05.2020. године одобрава се исплата обавеза стечајне масе и трошкова
стечајног поступка за фебруар 2020. године у износу од 111.102,24 динара.
         Решењем Привредног суда у Нишу 1Ст-43/2010 од 25.05.2020. године одобрава се исплата обавеза стечајне масе и трошкова
стечајног поступка за март 2020. године у износу од 15.047,22 динара.
            Укупно одобрење трошкова за први квартал 2020. године износи 133.160,46 динара (7.011,00 +111.102,24 + 15.047,22 =
133.160,46).

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

        4. Трошкови горива и мазива у износу од 7.500,00 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 органе и институције, и то за месец јануар 2020. године у износу од 2.500,00 динара и за месец фебруар и
март 2020. године у укупном износу од 5.000,00 динара.
        5. Рачуни за пошту и телефон у износу од 4.147,00 динара се састоје од :
            - трошкова мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец јануар 2020. године у износу од
1.000,00 динара,
            - трошкова мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец фебруар 2020. године у износу од
1.000,00 динара,
            - трошкова мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец март 2020. године у износу од
1.000,00 динара,
            - трошкова слања поште у извештајном периоду у износу од 1.147,00 динара (10 писама).
        8. Платни промет у износу од 11.543,22 динара се односи на дневни обрачун провизије и месечне накнаде за одржавање рачуна
код «Комерцијалне банке» ад Београд, код које стечајни дужник има отворени текући рачун.
      16.  Књиговодствене услуге у бруто износу од 9.000,00 динара састоје се од :
            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.01 – 31.01.2020. године књиговодствене агенције «ПИ - Софт» доо из Пирота
у износу од 3.000,00 динара,
            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.02 – 29.02.2020. године књиговодствене агенције «ПИ - Софт» доо из Пирота
у износу од 3.000,00 динара,
            - трошкова књиговодствених услуга за период од 01.03 – 31.03.2020. године књиговодствене агенције «ПИ - Софт» доо из Пирота
у износу од 3.000,00 динара.
      18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 3.303,00 динара се односе на порез на имовину стечајног дужника за прво

Коментар

4"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АД - Извештај за  јануар - март 2020.



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

тромесечје 2020. године, који доспева за плаћање 15.02.2020. године, према поднетој пореској пријави о утврђеном порезу на имовину
за 2020. годину и општину Пирот.
      19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара се односе на:
            - накнаду за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину код Агенције за привредне регистре.
      22. Трошкови оглашавања у укупном износу од 96.792,24 динара се односе на трошкове оглашавања продаје преостале непокретне
имовине стечајног дужника - Продавнице «ПАРТИЗАН» јавним прикупљањем понуда. Трошкови оглашавања у три дневна листа дана
21.02.2020. године износе:
            - у дневном листу «Политика», 26.400,00 динара,
            - у дневном листу «Ало», 30.702,24 динара,
            - у дневном листу «Информер», од 39.690,00 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 7.500,00 динара се односе на исплату трошкова горива поверенику стечајног управника за
одлазак у Привредни суд у Нишу на релацији Пирот-Ниш-Пирот, за обилазак имовине стечајног дужника и за друге активности, за месец
новембар 2019. године у износу од 5.000,00 динара и за месец децембар 2019. године у износу од 2.500,00 динара.
        5. Пошта и телефон – Одлив у износу од 1.000,00 динара састоји се од:
            - исплаћених трошкова мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец новембар 2019.
године у износу од 500,00 динара,
            - исплаћених трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец децембар
2019. године у износу од 500,00 динара.
        8. Платни промет - Одлив у износу од 11.543,22 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 6.000,00 динара састоји се од:
            - плаћених трошкова књиговодствених услуга за период од 01.11 – 30.11.2019. године књиговодствене агенције «ПИ - Софт» доо
из Пирота у износу од 3.000,00 динара,
            - плаћених трошкова књиговодствених услуга за период од 01.12 – 31.12.2019. 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 2.967,00 динара се односи на плаћени порез на имовину стечајног
дужника за четврто тромесечје 2019. године, према поднетој пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2019. годину.
      19. Административне таксе - Одлив у износу од 1.200,00 динара се односи на плаћену накнаду за регистрацију редовног годишњег
финансијског извештаја за 2019. годину код Агенције за привредне регистре.

 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

2.666.905,18

4.460.299,19

0,00

Разлучни повериоци

2.666.905,18

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

37.854.586,09

305.719.939,36308.386.844,54 0,00

 6.

Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

        2. II исплатни ред - Исплаћене обавезе у износу од 2.666.905,18 динара састоје се од:

        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

Коментар
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са Нацртом решења за главну деобу, који је поднео суду стечајни управник дана 29.10.2019. године, извршено је намирење поверилаца
2. исплатног реда (110 поверилаца) у укупном износу од 2.666.905,18 динара. Укупан износ предвиђен за намирење стечајних
поверилаца износи 3.476.031,08 динара (161 поверилац).
        На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе према 51 повериоцу 2. исплатног реда у износу од 809.125,90 динара.

Укупне утврђене обавезе на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2020. године, износе 305.719.939,36 динара.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2020.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

5.320.529,98 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2020.

 5.

2.697.115,40

 4.

2.624.008,57

 2. 593,99

 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 31.03.2020. године у износу од 2.624.008,57 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.20.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.03.2020.

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» доо Пирот1. 6.000,00

6.000,00Укупно

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

         У извештајном периоду плаћене су књиговодствене услуге агенцији «ПИ-Софт» доо Пирот у бруто износу од 6.000,00 динара за
месеце новембар и децембар 2019. године (3.000,00 динара месечно).

Коментар

6.

 5. 315.025,00

2.624.008,35

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

На дан

Укупно без депозита

0,00

Имовина

Некретнине, постројења и опрема

 4.

Депозит (продаја имовине, закуп)

 1.

Залихе

Стечајни биланс на крају периода

1.193.129,00

5

0,00

31.03.2020.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

171.306,38

4.303.468,73
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Стечајни биланс на крају периода

     1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 31.03.2020. године у износу од 2.624.008,57 динара чине средства на текућем рачуну
стечајног дужника број 205-205749-52, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд (извод бр. 7 од 24.03.2020. 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

20.01.2020.  План трошкова за месец јануар 2020.
Дана 20.01.2020. године Привредном суду у Нишу је достављен План трошкова стечајног поступка за месец јануар 2020. године.

28.01.2020.  Захтев Привредном суду у Нишу
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу децембру 2019.
године.

28.01.2020.  Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе
Дана 28.01.2020. године Привредном суду у Нишу је достављен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од
01.07 - 30.09.2019. године.

03.02.2020.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року
Дана 03.02.2020. године Привредном суду у Нишу је електронском поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по
приговору за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Соње Николић из Пирота.

06.02.2020.  Захтев за изјашњења по приговима на заштиту права на суђење у разумном року
Дана 06.02.2020. године примљена је електронска пошта из Привредног суда у Нишу којом се тражи достава изјашњења по приговима
на заштиту права на суђење у разумном року за 12 поверилаца (Радмила Недељковић, Душица Митић, Петар Стефановић, Милева
Игњатовић, Младен Најдановић, Бобан Радовановић, Марица Јовић, Драгана Костић, Надица Карапанџић, Борислав Тошић, Светлана
Живковић и Ангелина Васов, сви из Пирота).

07.02.2020.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 07.02.2020. године у Привредном суду у Нишу преузето је Решење 1. Ст. 43/2010 од 20.01.2020. године којим се одобрава исплата
стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец новембар 2019. године у укупном износу од 12.653,00 динара, а према
спецификацији трошкова датој у приложеном акту – Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период од
01.11.2019. до 30.11.2019. године са образложењем и спецификацијом истих од 27.12.2019. године.

12.02.2020.  Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине
У складу са одредбама члана 110. став 1. Закона о стечајном поступку, стечајни управник је испуњавајући своју обавезу, а водећи рачуна
о роковима предвиђеним чланом 111. став 2. Закона о стечајном поступку, доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима
продаје имовине стечајног дужника (Продавница «ПАРТИЗАН») и то:
- Привредном суду у Нишу дана 12.02.2020. године,
- члановима Одбора поверилаца је обавештење послато поштом дана 12.02.2020. године и то: ЈП ЕПС Београд-Електродистрибуција
Пирот (увидом у повратницу примљено дана 13.02.2020. године), Митић Душици из Пирота (увидом у повратницу примљено дана
13.02.2020. године) и ДДОР Нови Сад а.д.о. Нови Сад-Филијала Пирот (увидом у повратницу примљено дана 14.02.2020. године).

12.02.2020.  План трошкова за месец фебруар 2020.
Дана 12.02.2020. године Привредном суду у Нишу је достављен План трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2020. године.
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12.02.2020.  Захтев за изјашњења по приговима на заштиту права на суђење у разумном року
Дана 12.02.2020. године примљен је електронском поштом допис Привредног суда у Нишу којим се тражи достава изјашњења по
приговору на заштиту права на суђење у разумном року за једног повериоца (Зорица Станчић из Пирота).

12.02.2020.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 12.02.2020. године у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 1. Ст. 43/2010 од 10.02.2020. године, којим се
ОДРЕЂУЈЕ ГЛАВНА ДЕОБА стечајне масе стечајног дужника АД «INEX-ANGROPROMET» Пирот у стечају, у складу са Нацртом за главну
деобу стечајног управника од 29.10.2019. године.

14.02.2020.  Достава Решења о главној деоби члановима Одбора поверилаца
Дана 14.02.2020. године члановима Одбора поверилаца («ЕПС Дистрибуција» доо-Огранак Пирот, «ДДОР Нови Сад» а.д.о. Нови Сад -
Пословница Пирот и Митић Душица из Пирота) је достављено Решење Привредног суда у Нишу 1. Ст. 43/2010 од 10.02.2020. године,
којим се ОДРЕЂУЈЕ ГЛАВНА ДЕОБА стечајне масе стечајног дужника АД «INEX-ANGROPROMET» Пирот у стечају, у складу са Нацртом за
главну деобу стечајног управника од 29.10.2019. године.

17.02.2020.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року
Дана 17.02.2020. године Привредном суду у Нишу је електронском поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по
приговору за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Ангелине Васов из Пирота.

17.02.2020.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року
Дана 17.02.2020. године Привредном суду у Нишу је електронском поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по
приговору за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Бобана Радовановића из Пирота.

17.02.2020.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року
Дана 17.02.2020. године Привредном суду у Нишу је електронском поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по
приговору за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Борисава Тошића из Пирота.

17.02.2020.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року
Дана 17.02.2020. године Привредном суду у Нишу је електронском поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по
приговору за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Драгане Костић из Пирота.

17.02.2020.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року
Дана 17.02.2020. године Привредном суду у Нишу је електронском поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по
приговору за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Душице Митић из Пирота.

17.02.2020.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року
Дана 17.02.2020. године Привредном суду у Нишу је електронском поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по
приговору за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Марице Јовић из Пирота.

17.02.2020.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року
Дана 17.02.2020. године Привредном суду у Нишу је електронском поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по
приговору за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Милеве Игњатовић из Пирота.

17.02.2020.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року
Дана 17.02.2020. године Привредном суду у Нишу је електронском поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по
приговору за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Младена Најдановића из Пирота.

17.02.2020.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року
Дана 17.02.2020. године Привредном суду у Нишу је електронском поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по
приговору за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Надице Карапанџић из Пирота.

17.02.2020.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року
Дана 17.02.2020. године Привредном суду у Нишу је електронском поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по
приговору за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Петра Стефановића из Пирота.

17.02.2020.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року
Дана 17.02.2020. године Привредном суду у Нишу је електронском поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по
приговору за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Радмиле Недељковић из Пирота.

17.02.2020.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року
Дана 17.02.2020. године Привредном суду у Нишу је електронском поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по
приговору за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Светлане Живковић из Пирота.

17.02.2020.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по приговору за заштиту права на суђење у разумном року
Дана 17.02.2020. године Привредном суду у Нишу је електронском поштом достављено тражено изјашњење стечајног управника по
приговору за заштиту права на суђење у разумном року предлагача Зорице Станчић из Пирота.

19.02.2020.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 19.02.2020. године у Привредном суду у Нишу преузето је Решење истог суда 1. Ст. 43/2010 од 11.02.2020. године, којим се
одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец децембар 2019. године у укупном износу од 6.853,00 динара,
а према спецификацији трошкова датој у приложеном акту – Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за
период од 01.12.2019. до 31.12.2019. године са образложењем и спецификацијом истих од 28.01.2020. године.
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19.02.2020.  Захтев Фонда ПИО-Филијала Пирот
Дана 19.02.2020. године примљен је захтев Фонда ПИО, Филијала Пирот, бр. 50327 од 22.01.2020. године, којим се тражи достава
података за бившег запосленог Марковић Јадранку и то:
- М8 образац за 1979. годину (0 месеци и 21 дан) и за 2005. годину (09 месеци и 05 дана), као и документацију уколико је поседује
стечајни дужник - платни спискови и изводи из банака за 2005. годину.

28.02.2020.  Обавештење Привредном суду у Нишу
Дана 28.02.2020. године Привредном суду у Нишу је достављено обавештење о достављању Решења о главној деоби члановима
Одбора поверилаца које је извршено дана 14.02.2020. године са доказима о уручењу истим (потврде о пријему пошиљки - повратнице).

06.03.2020.  Захтев Фонда ПИО, Филијала Пирот
Дана 06.03.2020. године примљен је захтев Фонда ПИО-Филијала Пирот бр. Д-25075 од 04.03.2020. године, којим се тражи достава
података за бившег запосленог Илић Милована и то:
- М8 образац за 1978. годину (5 месеци и 13 дана), за 1979. годину (07 месеци и 03 дана/часови), за 1985. годину (зараде) као и платне
картоне за 1979 и 1985. годину.

09.03.2020.  Захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу јануару 2020.
Поднет је захтев Привредном суду у Нишу за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу јануару 2020. године.

11.03.2020.  План трошкова за месец март 2020.
Дана 11.03.2020. године Привредном суду у Нишу је достављен План трошкова стечајног поступка за месец март 2020. године.

30.03.2020.  Обавештење о неуспелој продаји
Повереник стечајног управника је доставио Обавештење о неуспелој (отказаној) продаји имовине стечајног дужника (Продавница
«ПАРТИЗАН») методом јавног прикупљања понуда, чије је отварање заказано за 24.03.2020. године, и то:
- Привредном суду у Нишу, достављено поштом дана 01.04.2020. године,
- члановима Одбора поверилаца Обавештење је  послато поштом дана 30.03.2020. године и то:
1. «ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА» доо Београд - Огранак «Електродистрибуција Пирот» (увидом у повратницу примљено дана 31.03.2020.
године),
2. Митић Душици из Пирота (пошта враћена као неуручена), и
3. «ДДОР Нови Сад» адо Нови Сад-Филијала Пирот (увидом у повратницу примљено дана 02.04.2020. године).
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Прилози

18.09.2020.Датум:

"ИНЕКС - АНГРОПРОМЕТ" АДНазив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст бр. 43/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.01.2020. 31.03.2020.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2020.за период од: 31.03.2020.

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

НИС а.д. Нови Сад 2.500,00581284 03.01.2020.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Нови Београд 5.000,001247035889 11.02.2020.

Укупно: 7.500,00

Пошта и телефон

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 121,00RE471485881RS 27.01.2020.

"Телеком Србија" а.д.
1.000,00

94-220-010-
3383720

31.01.2020.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 113,00RE471489645RS 12.02.2020.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 113,00RE471489659RS 12.02.2020.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 113,00RE471489662RS 12.02.2020.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 121,00RE471489804RS 13.02.2020.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 121,00RE471489818RS 13.02.2020.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 121,00RE471489821RS 13.02.2020.

"Телеком Србија" а.д.
1.000,00

08-221-010-
3319324

29.02.2020.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 108,00RE464642697RS 30.03.2020.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 108,00RE464642706RS 30.03.2020.

ЈП ПТТ саобраћаја Србија 108,00RE464642710RS 30.03.2020.

"Телеком Србија" а.д.
1.000,00

84-222-010-
1227768

31.03.2020.

Укупно: 4.147,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.01.2020.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

215,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.02.2020.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

145,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

25.02.2020.
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

27.02.2020.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.03.2020.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

10.333,22

Провизија и
други
финансијски
расходи

24.03.2020.

Укупно: 11.543,22

Књиговодствене услуге

"ПИ - Софт" доо 3.000,00310120/11 31.01.2020.

"ПИ - Софт" доо 3.000,00290220/11 29.02.2020.

"ПИ - Софт" доо 3.000,00310320/11 31.03.2020.

Укупно: 9.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

РС Општинска управа Општине Пирот, Одељење за привреду и
финансије, Локална пореска администрација 3.303,00

е-235/122040-1 15.02.2020.

Укупно: 3.303,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре Београд 1.200,0025-42177726 27.02.2020.

Укупно: 1.200,00

Трошкови оглашавања

"Политика новине и магазини" д.о.о. 26.400,0090361356 21.02.2020.

"Alo media system" d.o.o. Beograd 30.702,242020-1-192 21.02.2020.

"ИНСАЈДЕР ТИМ" д.о.о. Београд 39.690,00FAI-107/2020 21.02.2020.

Укупно: 96.792,24

133.485,46Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 133.485,46
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205749-52

01.01.2020. 5.320.529,98Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2020.за период од: 31.03.2020.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 593,9915.01.2020.

Укупно: 593,99

593,99Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2020.за период од: 31.03.2020.

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Нови Београд 5.000,0010.02.2020.

НИС а.д. Нови Сад 2.500,0025.02.2020.

Укупно: 7.500,00

Пошта и телефон

"Телеком Србија" а.д. 500,0010.02.2020.

"Телеком Србија" а.д. 500,0025.02.2020.

Укупно: 1.000,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0003.01.2020.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 215,0010.02.2020.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 145,0025.02.2020.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0027.02.2020.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0002.03.2020.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 10.333,2224.03.2020.

Укупно: 11.543,22

Књиговодствене услуге

"ПИ - Софт" доо 3.000,0010.02.2020.

"ПИ - Софт" доо 3.000,0025.02.2020.

Укупно: 6.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

РС Општинска управа Општине Пирот, Одељење за привреду и финансије, Локална
пореска администрација 2.967,00

10.02.2020.

Укупно: 2.967,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре Београд 1.200,0027.02.2020.

Укупно: 1.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред

Крстић Божидар 4.228,7824.03.2020.

Тасић Драгана 4.228,7824.03.2020.

Стефанов Мирослав 3.551,3924.03.2020.

Јовановић Марјан 3.551,3924.03.2020.
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II исплатни ред

Јовановић Зорана 3.551,3924.03.2020.

Костић Смиљан 3.551,3924.03.2020.

Петровић Саша 3.551,3924.03.2020.

Јевтић Саша 3.551,3924.03.2020.

Митић Душица 4.288,4924.03.2020.

Антанасијевић Миодраг 3.551,3924.03.2020.

Антанасијевић Соња 3.551,3924.03.2020.

Потић Иван 3.491,6924.03.2020.

Алексић Миле 873,6524.03.2020.

Манић Зоран 3.331,1624.03.2020.

Анђелковић Драган 3.551,3924.03.2020.

Симоновић Милена 4.288,4924.03.2020.

Драгић Дивна 4.288,4924.03.2020.

Васић Оливера 4.288,4924.03.2020.

Ђуров Радојка 4.288,4924.03.2020.

Николић Драган Б. 4.288,4924.03.2020.

Џунић Летица 4.288,4924.03.2020.

Игњатов Сузана 133,4224.03.2020.

Панић Даниела 4.288,4924.03.2020.

Петров Боркица 4.288,4924.03.2020.

Цветковић Ђорђе 4.288,4924.03.2020.

Радовановић Слађана 4.288,4924.03.2020.

Стевановић Лепосава 4.288,4924.03.2020.

Ђорђевић Велизар 4.288,4924.03.2020.

Милев Весна 133,4224.03.2020.

Марковић Јадранка 4.288,4924.03.2020.

Ђорђевић Милованка 4.288,4924.03.2020.

Игњатовић Милева 4.288,4924.03.2020.

Васов Ангелина 4.288,4924.03.2020.

Тричковић Славица 4.288,4924.03.2020.

Влатковић Дивна 4.288,4924.03.2020.

Милић Драгана 4.288,4924.03.2020.

Радовановић Бобан 4.288,4924.03.2020.

Антић Душица 4.288,4924.03.2020.

Митић Елизабета 4.288,4924.03.2020.

Аранђеловић Радомир 4.288,4924.03.2020.

Нешић Данијела 4.288,4924.03.2020.

Стаменовић Душица М. 18.03.1963. 4.288,4924.03.2020.

Алић Тора 4.288,4924.03.2020.

Станишић Новица 4.288,4924.03.2020.

Најденов Весна 4.288,4924.03.2020.

Костић Славица 4.288,4924.03.2020.

Тошић Сузана 4.288,4924.03.2020.

Ђигов Биљана (Новица) 7.530,1724.03.2020.

Симић Драгица 4.288,4924.03.2020.

Голубовић Илија 4.288,4924.03.2020.

Митић Татијана 4.288,4924.03.2020.

Стефановић Гордана 4.288,4924.03.2020.

Николић Сузана 4.288,4924.03.2020.

Ђорђевић Драган 4.288,4924.03.2020.

Пејчић Јасмина 4.288,4924.03.2020.

Стаменовић Душица М. 01.01.1965. 4.288,4924.03.2020.

Гацев Мирослав 4.288,4924.03.2020.

Ристић Вукосава 4.288,4924.03.2020.

Јовановић Славица 4.288,4924.03.2020.

Игњатовић Весна 4.288,4924.03.2020.

Панајотовић Бојка 126,4224.03.2020.

Лукић Весна 126,4224.03.2020.

Ћирић Боривоје 4.288,4924.03.2020.

Науновић Јагода 4.228,7824.03.2020.

Ђорђев Марина 4.228,7824.03.2020.

Митић Оливера 4.288,4924.03.2020.

Костић Миша 4.288,4924.03.2020.
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II исплатни ред

Тетек Јово 4.288,4924.03.2020.

Стојиљковић Валентина 4.288,4924.03.2020.

Тричковић Радован 3.799,1724.03.2020.

Маринковић Биљана 4.288,4924.03.2020.

Вучић Радован 4.288,4924.03.2020.

Јотић Мирослав 4.288,4924.03.2020.

Тричковић Радован 489,3224.03.2020.

Веселиновић Војинка 4.288,4924.03.2020.

Џунић Јовица 4.288,4924.03.2020.

Јовановић Јелка 15.930,8824.03.2020.

Јоцић Гордана ( Зоран ) 7.679,9924.03.2020.

Вучић Томислав 4.288,4924.03.2020.

Голубовић Миле 4.288,4924.03.2020.

Николић Спаса 140,4124.03.2020.

Најдановић Бобан 126,4224.03.2020.

Пејчић Тодорка 4.288,4924.03.2020.

Најдановић Младен 4.288,4924.03.2020.

Најдановић Душанка 4.288,4924.03.2020.

Станојевић Лидија 4.288,4924.03.2020.

Гргов Иван 4.288,4924.03.2020.

Николић Ненчић Јелица 4.288,4924.03.2020.

Тановић Љиљана 4.228,7824.03.2020.

Цветковић Јелка 4.288,4924.03.2020.

Ранчић Славица 4.288,4924.03.2020.

Николић Слађана 4.288,4924.03.2020.

Соколовић Снежана 126,4224.03.2020.

Николић Драган П. 4.288,4924.03.2020.

Златанов Горан 4.288,4924.03.2020.

Каменовић Саша 4.288,4924.03.2020.

Алексић Драгољуб 4.288,4924.03.2020.

Костић Драгана 04.07.1977. 4.288,4924.03.2020.

Јовановић Марјан 737,1024.03.2020.

Јовановић Зорана 737,1024.03.2020.

Костић Смиљан 737,1024.03.2020.

Стефанов Мирослав 737,1024.03.2020.

Јевтић Саша 737,1024.03.2020.

Антанасијевић Соња 737,1024.03.2020.

Јорданов Краса 4.228,7824.03.2020.

Ћирић Мирјана 4.228,7824.03.2020.

Мијалковић Иван 873,6524.03.2020.

Ђорђевић Љиљана 4.228,7824.03.2020.

Анђелковић Драган 737,1024.03.2020.

Антанасијевић Миодраг 737,1024.03.2020.

Петров Зоран 4.288,4924.03.2020.

Живковић Звонимир 4.288,4924.03.2020.

Џунић Радмила 4.288,4924.03.2020.

Денчић Миодраг 4.288,4924.03.2020.

Петровић Саша 737,1024.03.2020.

Пејчић Градимир 4.288,4924.03.2020.

Цветковић Радован 4.288,4924.03.2020.

Минчић Душица 4.288,4924.03.2020.

Илић Јасмина 4.288,4924.03.2020.

Фонд солидарности РС 2.204.237,9824.03.2020.

Фонд солидарности РС 15.114,4324.03.2020.

Укупно: 2.666.905,18

2.697.115,40Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2020. 2.624.008,35
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