
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст.83/2010

27.11.2015.

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БЕЛА ПАЛАНКА СА О.С.О.
БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА 30

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Број лиценце:

07349327Матични број:

1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700026025-11Текући рачуни стечајног дужника:

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5.  овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
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:01.07.2015. 30.09.2015.

 9.

Остала имовина

150.604.842,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

153.027.127,05Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

390.975,83

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.936.801,22

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.07.2015.

 10.

0,00

94.508,00

Списак  имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена1

1а

Коментар

Табела 1.а је идентична са стечајним билансом на дан 30.06.2015. године. (Табела 5. у прошлом извештајном периоду).
1. Укупна новчана средства на почетку извештајног периода евидентирана су платним изводом ОТП банке бр. 27 од 01.07.2015. године -
износ од 390.538,95 динара и благајничким дневником на дан 30.06.2015. године - 436,88 динара.
5. Укупна потраживања стечајног дужника састоје се од потраживања из периода пре стечајног поступка односно затечених на дан
отварања стечаја у укупном износу од 1.033.831,22 динара, и нових потраживања насталих у току спровођења стечаја у укупном износу
од 902.970,00 динара.

1ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БЕЛА ПАЛАНКА СА О.С.О. БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА 30 - Извештај за  јул - септембар 2015.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

153.027.127,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

94.508,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

150.604.842,00

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

0,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

390.975,83

Укупно

1.936.801,22

Коментар

Без промене вредности имовине по овом основу - у овом извештајном периоду.

 8.

390.975,83Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

0,00

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

1.936.801,22

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

94.508,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

153.027.127,05

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

150.604.842,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Без промене вредности имовине по овом основу - у овом извештајном периоду.

3.500,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 94.508,00

0,00

3.500,00

0,00

Лиценце и патенти

150.604.842,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

152.632.651,22

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

1.933.301,22

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

0,00

0,00

 4.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 1.

 6.

Остала имовина

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене

0,00

 7. 0,00 0,00

 5.

0,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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Коментар

Без промене вредности имовине по овом основу - у овом извештајном периоду.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

43.400,00

0,00

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Лиценце и патенти

 4.

 1.

0,00

 3.

Потраживања (настала у извештајном периоду)

0,00

Предујам за покретање стечаја

Залихе 0,00

 8.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

0,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

68.538,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

25.138,0068.538,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

3.500,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

25.138,00

2а

0,0046.900,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

Иако су се закупнине редовно фактурисале, укупан прилив је релативно низак.
Укупни прилив за цео квартал износио је 46.900,00 динара, од чега:

Наплата потраживања
17.07.2015. * СЗР Живковић * 3.500,00
Укупно: 3.500,00

Закуп (у извештајном периоду)
05.08.2015. * СЗР Живковић *   3.500,00
16.09.2015. * СЗР Живковић *   3.500,00
22.09.2015. * Др. Вељковић *  36.400,00
Укупно: 43.400,00
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Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

270.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 270.000,000,00

12.770,00 0,002. Судски трошкови 0,00 12.770,000,00

1.090.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 1.090.000,000,00

0,00 0,00
4.

Разлика између исплаћене и коначне
награде стечајног управника 0,00 0,000,00

916.990,00 32.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 32.000,00 948.990,000,00

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 0,002.289.760,00 32.000,00 32.000,00 2.321.760,00

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

9.222,00 0,001. Канцеларијски материјал 500,00 9.222,000,00

20.625,08 11.562,882. Електрична енергија 12.517,25 32.187,960,00

73.286,72 4.840,003. Комуналне услуге 7.340,00 78.126,720,00

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

0,00 1.412,005. Пошта и телефон 1.836,00 1.002,00410,00

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 1.566,008. Платни промет 1.746,00 0,001.566,00

73.449,34 0,009. Премија осигурања 0,00 73.449,340,00

0,00 0,0010. Премија додатног осигурања ст. управника 0,00 0,000,00

290,69 0,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 0,00 290,690,00

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

0,00 0,0013. Дневнице и путни трошкови 0,00 0,000,00

0,00 0,0014. Бруто зараде по уговору o раду 0,00 0,000,00

792.616,40 145.963,4415. Бруто зараде по уговору о делу 145.963,44 911.287,2527.292,59

7.000,00 21.000,0016. Књиговодствене услуге 21.000,00 7.000,0021.000,00

300.000,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 300.000,000,00

6.434,55 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 6.434,550,00

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

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

56.160,00 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 56.160,000,00

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 50.268,591.339.084,78 190.902,69 186.344,32 1.475.160,51

Исплата трошкова одобрена је Решењима ПС Ниш и то:
1. од 20.08.2015. године за 07/2015 на износ: 75.911,98 динара,
2. од 17.09.2015. године за 08/2015 на износ: 81.636,23 динара,
3. од 17.09.2015. године за 09/2015 на износ: 65.354,48 динара, одобрен по плану трошкова.
Стварно настали трошкови не превазилазе лимит одобрених ни у једној категорији.
Настали трошкови стечајног поступка нису исплаћивани, док су обавезе стечајне масе исплаћене у минималном износу.
У наредни период преносе се неизмирене обавезе у много већем износу него затечене на почетку извештајног периода због ниске
исплате у овом периоду.

Коментар
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Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

 4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

0,00

I исплатни ред

 1.

III исплатни ред

146.068.668,71

7.

0,00

0,00

17.770.081,08

0,00

0,00

0,00

96.638.968,50

 5.

96.638.968,50

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

633.240,10 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)

633.240,10

0,00

0,00

Укупно без депозита

31.026.379,03

0,00

31.026.379,03

17.770.081,08

Врста одлива

Разлучни повериоци

146.068.668,71

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода садржане су у Закључку Привредног суда у Нишу са испитног рочишта које је
одржано 23.08.2011. године.
Након рочишта покренуто је пет парница којима се тражи корекција потраживања. До почетка овог извештајног периода четири
парнице су решене (и постале правоснажне) тако да ни у једном случају није дошло до корекције потраживања, за пету парницу П-
1255/11 којом група радника тражи корекцију потраживања, заступник групе радника је уложио жалбу другостепеном суду.
Жалба је поднета још јуна 2012. године, а одлука другостепеног суда којом је жалба одбијена стигла је 28.01.2014. године. Након
правноснажности пресуде кориговаће се табела - листа потраживања, пошто су пресудом делимично усвојени тужбени захтеви.
У међувремену је одржано допунско испитно рочиште дана 16.05.2013. на којем су разматране Пријаве потраживања за 5 радника.
Након одржаног рочишта донет је Закључак о исправци Листе утврђених потраживања за ову групу радника и то не у износу признатих
потраживања, него у проширењу имовине која је предмет одвојеног намирења већ раније утврђеног износа, због чега нема корекције у
овој табели.
Никаквих исплата по овом основу у извештајном периоду није било.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

390.538,95 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2015.

 5.

49.858,59

 4.

387.580,36

 2. 46.900,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на примарном пословном рачуну СД-а идентично је са почетним стањем на платном изводу ОТП банке бр. 27 од
01.07.2015. године - 390.538,95 динара,
2. Укупни прилив - 46.900,00 динара (Табела 2а) једнак је збиру прилива у Табели 3а (46.900,00 динара) и прилива у Табели 3б (0,00).
3. Укупан одлив - 49.858,59 динара (Табела 2б) једнак је збиру одлива у Табели 3а (49.448,59 динара) и одлива у Табели 3б (410,00).
6. Крајње стање идентично је са крајњим стањем на изводу ОТП банке бр. 39 од 30.09.2015. године - износ 387.580,36 динара.

410,00

Крајње стање у благајни

436,8801.07.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 26,8830.09.2015.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

1. Почетно стање на рачуну динарске благајне на почетку извештајног периода је 436,88 динара.

3. Из благајне су исплаћени готовински рачуни који су начињени у извештајном периоду у укупном износу од 410,00 динара, па је
4. Крајње стање у благајни на крају извештајног периода - 26,88 динара.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Жаклина Николић1. 27.292,59

27.292,59Укупно

У овом извештајном периоду исплаћене су једино бруто зараде по уговору о делу за јуни, јули и август 2015. за радницу Жаклину
Николић.

.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.958.439,22

150.604.842,00

94.508,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

153.045.396,46

Лиценце и патенти

0,00

387.607,24

 8.

30.09.2015.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

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 судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника
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Списак остварених активности у извештајном периоду

01.07.2015.  Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије од 17.06.2015.
На основу Закључка стечајног судије од 17.06.2015. године, којим је судија наложио стечајном управнику да достави информације о
стечајном повериоцу Драгани Петровић - о пријављеним и признатим потраживањима и о намирењу у досадашњем току стечајног
поступка, стечајни управник доставио је изјашњење Привредном суду.
Изјашњење садржи глобалне податке о стечају и околностима које су довеле до померања рокова првог поверилачког и испитног
рочишта (двострука промена стечајног управника), конкретне податке о стечајном повериоцу (пријављена, призната и оспорена
потраживања), исходу парнице коју је стечајни поверилац покренула након донетог решења о признатим потраживањима, као и
податке о продаји имовине стечајног дужника.
Наглашено је да је парница покренута 11.10.2011. године, тужбени захтев је одбијен, а након жалбе ПАС-у пресуда је потврђена и
постала правноснажна и извршна 06.02.2014. године.
Такође је наглашено да је од имовине продат једино део покретних ствари стечајног дужника, чиме се нису стекли услови за намирење
поверилаца.

07.07.2015.  Изјашњење Привредног суда послато у ПАС
Изјашњење Привредног суда које је базирано на захтеву ПАС-а у предмету П4 Ст 1195/2015, и на наводима стечајног управника
поднетог суду 01.07.2015. године о захтеву за суђење у разумном року, за стечајног повериоца Драгану Петровић, послато је у ПАС са
пратећом документацијом.

13.07.2015.  Захтев ДОО Борјана за куповином пољопривредног земљишта
Агенција за приватизацију добила је Захтев потенцијалног купца пољопривредног земљишта ДОО Борјане из Пирота за куповином
катастарских парцела на подручју Катастарске општине Клисура.
Захтев садржи 105 катастарских парцела укупне површине 12ха и 46 м2, које су садржане у Листу непокретности бр.28.
Процењена вредност предметног земљишта према ЕФИ-у износи 4.208.026,00 динара, док је процена Пореске управе, која процена је
основица за порез на имовину 7.738.463,84 динара. Процена коју је уз захтев за куповину доставио потенцијални купац је 2.171.178,00
динара.
На наведеном пољопривредном земљишту разлучно право признато је групи од 41 повериоца.

03.08.2015.  Трећи приговор радника на Одговор стечајног управника
Први поднесак радника са примедбама на наводне незаконите радње стечајног управника достављен је Агенцији за приватизацију
24.03.2015. године.
Стечајни управник је одговорио на примедбе 06.04.2015. године, достављајући и одговарајуће доказе којима се побијају наводи у
поднеску.
Следио је други поднесак који је садржао примедбе на одговор стечајног управника дана 11.06.2015. године.
И на ове примедбе уследио је одговор стечајног управника са доказима којим се побијају наводи, а одговор је достављен
24.06.2015.године.
И на овај одговор следио је трећи поднесак бивших радника 03.08.2015. године. Садржина овог трећег поднеска указује на неистините
наводе, неутемељене закључке, непознавање материје о којима пише, као и на жалбу да Одбор поверилаца не заступа инересе
радника.

07.08.2015.  Одговор СУ на Захтев ДОО Борјана за куповином пољопривредног земљишта
У изјашњењу које је Агенција за приватизацију послала ДОО Борјани, као одговор на захтев за куповином, наглашено је да је продаја
пољопривредног земљишта пролонгирана ступањем на снагу Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, који забрањује продају
имовине за коју је поднета пријава о враћању одузете имовине од стране бивших власника. Забрана уновчења траје до истека рока за
подношење захтев за враћање имовине, односно до правоснажног окончања поступка по захтеву, а санкција непоштовања ове одредбе
је ништавост уговора о продаји.
У Изјашњењу се такође наглашава да је након захтева, који је стечајни управник упутио Дирекцији за имовину РС, а у којем је тражио да
Дирекција утврди да ли постоје захтеви за повраћај предметних парцела које су у власништву стечајног дужника, примљен одговор
Агенције за имовину  16.07.2013. године који није омогућио стечајном управнику оглашавање продаје непокретне имовине. У
изјашњењу Агенције за реституцију РС од 14.01.2015. године, такође се напомиње да ова институција није у могућности да достави
потпуне податке. Тражење решења којим ће се омогућити продаја остаје као задатак стечајног управника за надаље.

14.08.2015.  Одговор стечајног управника на трећи приговор радника од 03.08.15
Због немогућности да се докажу одговарајуће чињенице без копирања многобројне документације од пре неколико година, као и
чињенице да је Одбор поверилаца у обавези да Скупштини поверилаца доставља податке о току стечаја, стечајни управник - Агенција за
приватизацију одговорила је на Трећи поднесак радника препоруком да се обрате Одбору поверилаца који редовно добија извештаје о
току стечајног поступка и стању стечајне масе, а као опцију упућује их на одредбе члана 38. став 6 Закона о стечају којим се дефинише
да члана одбора поверилаца разрешава скупштина поверилаца или стечајни судија уколико не извршавају обавезе прописане овим
законом.

30.09.2015.  Интересовање потенцијалних купаца за куповином пољопривредног земљишта
У току извештајног периода стечајном управнику јављала су се физичка и правна лица - телефоном - исказујући заинтересованост за
куповином земљишта и објеката у власништву стечајног дужника. Уз пружање информација, стечајни управник их је упућивао да своју
заинтересованост упуте и писменим путем.

30.09.2015.  Редовне активности
У току извештајног периода стечајни управник је обављао и редовне активности везане за спровођење стечајног поступка: израда
трошковника, достављање ажурног стања новчаних средстава на рачунима стечајног дужника, припрема и достављање захтева
Привредном суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова са целокупном документацијом, припрема и слање месечних
извештаја и друго.
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Прилози

27.11.2015.Датум:

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БЕЛА ПАЛАНКА СА О.С.О.
БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА 30

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст.83/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2015. 30.09.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

* СТР Вака Бабушница * 3.607,00153-19 06.07.2015.

* Тодоровић Милош * 3.607,00153-20 06.07.2015.

* СЗР Живковић * 3.500,00153-21 06.07.2015.

* СТР Вака Бабушница * 3.605,00153-22 05.08.2015.

* Тодоровић Милош * 3.605,00153-23 05.08.2015.

* СЗР Живковић * 3.500,00153-24 05.08.2015.

* СТР Вака Бабушница * 3.607,00153-25 07.09.2015.

* Тодоровић Милош * 3.607,00153-26 07.09.2015.

* СЗР Живковић * 3.500,00153-27 07.09.2015.

* Вељковић Драган * 36.400,00153-31 22.09.2015.

Укупно: 68.538,00

Укупни приходи: 68.538,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2015.за период од: 30.09.2015.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

* Мирољуб Димитријевић ПР СУ * 3.705,20944 03.07.2015.

* Агенција за приватизацију - Центар за стечај * 6.794,80946 31.07.2015.

* Мирољуб Димитријевић ПР СУ * 4.009,50959 18.08.2015.

* Мирољуб Димитријевић ПР СУ * 1.221,98960 31.08.2015.

* Агенција за приватизацију - Центар за стечај * 14.768,52961 31.08.2015.

* Мирољуб Димитријевић ПР СУ * 1.500,00945 31.07.2015.

Укупно: 32.000,00

32.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија

* ЕПС СНАБДЕВАЊЕ * 5.011,50947 01.07.2015.

* ЕПС СНАБДЕВАЊЕ * 2.505,75962 01.08.2015.

* ЕПС СНАБДЕВАЊЕ * 3.395,38977 30.09.2015.

* ЕПС СНАБДЕВАЊЕ * 650,25978 30.09.2015.

Укупно: 11.562,88

Комуналне услуге

* ЈКП Комнис * 2.420,00948 31.07.2015.

* ЈКП Комнис * 2.420,00963 31.08.2015.

Укупно: 4.840,00
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Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 102,00949 29.07.2015.

* Готовински рачуни * 102,00950 29.07.2015.

* Готовински рачуни * 102,00951 29.07.2015.

* Готовински рачуни * 92,00964 10.08.2015.

* Готовински рачуни * 92,00965 10.08.2015.

* Готовински рачуни * 92,00966 10.08.2015.

* Готовински рачуни * 69,00967 18.08.2015.

* Готовински рачуни * 81,00968 21.08.2015.

* Готовински рачуни * 104,00969 25.08.2015.

* Готовински рачуни * 92,00979 11.09.2015.

* Готовински рачуни * 104,00980 11.09.2015.

* Готовински рачуни * 104,00981 11.09.2015.

* Готовински рачуни * 92,00982 15.09.2015.

* Готовински рачуни * 92,00983 15.09.2015.

* Готовински рачуни * 92,00984 15.09.2015.

Укупно: 1.412,00

Платни промет

* ОТП Банка * 400,00952 01.07.2015.

* ОТП Банка * 120,00953 31.07.2015.

* ОТП Банка * 400,00970 01.08.2015.

* ОТП Банка * 126,00971 31.08.2015.

* ОТП Банка * 400,00985 01.09.2015.

* ОТП Банка * 120,00986 30.09.2015.

Укупно: 1.566,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Динић Радован * 7.911,39954 31.07.2015.

* Николић Жаклина * 9.097,53955 31.07.2015.

* Јовановић Слободанка * 15.822,78956 31.07.2015.

* Костадиновић Србислав * 15.822,78957 31.07.2015.

* Динић Радован * 7.911,39972 31.08.2015.

* Николић Жаклина * 9.097,53973 31.08.2015.

* Јовановић Слободанка * 15.822,78974 31.08.2015.

* Костадиновић Србислав * 15.822,78975 31.08.2015.

* Динић Радован * 7.911,39987 30.09.2015.

* Николић Жаклина * 9.097,53988 30.09.2015.

* Јовановић Слободанка * 15.822,78989 30.09.2015.

* Костадиновић Србислав * 15.822,78990 30.09.2015.

Укупно: 145.963,44

Књиговодствене услуге

* Ответ д.о.о * 7.000,00958 31.07.2015.

* Ответ д.о.о * 7.000,00976 31.08.2015.

* Ответ д.о.о * 7.000,00991 30.09.2015.

Укупно: 21.000,00

186.344,32Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 218.344,32
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700026025-11

01.07.2015. 390.975,83Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2015.за период од: 30.09.2015.

Наплата потраживања

* СЗР Живковић * 3.500,0017.07.2015.

Укупно: 3.500,00

Закуп (у извештајном периоду)

* СЗР Живковић * 3.500,0005.08.2015.

* СЗР Живковић * 3.500,0016.09.2015.

* Вељковић Драган * 36.400,0022.09.2015.

Укупно: 43.400,00

46.900,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2015.за период од: 30.09.2015.

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 102,0025.08.2015.

* Готовински рачуни * 102,0025.08.2015.

* Готовински рачуни * 102,0025.08.2015.

* Готовински рачуни * 104,0025.08.2015.

Укупно: 410,00

Платни промет

* ОТП Банка * 400,0001.07.2015.

* ОТП Банка * 120,0031.07.2015.

* ОТП Банка * 400,0001.08.2015.

* ОТП Банка * 126,0031.08.2015.

* ОТП Банка * 400,0001.09.2015.

* ОТП Банка * 120,0030.09.2015.

Укупно: 1.566,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Николић Жаклина * 9.097,5302.07.2015.

* Николић Жаклина * 9.097,5324.08.2015.

* Николић Жаклина * 9.097,5318.09.2015.

Укупно: 27.292,59

Књиговодствене услуге

* Ответ д.о.о * 7.000,0002.07.2015.

* Ответ д.о.о * 7.000,0024.08.2015.

* Ответ д.о.о * 7.000,0018.09.2015.

Укупно: 21.000,00

50.268,59Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2015. 387.607,24

10ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БЕЛА ПАЛАНКА СА О.С.О. БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА 30 - Извештај за  јул - септембар 2015.



11ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БЕЛА ПАЛАНКА СА О.С.О. БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА 30 - Извештај за  јул - септембар 2015.


