
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст.83/2010

13.11.2016.

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:01.07.2016. 30.09.2016.

 9.

Остала имовина

184.283.240,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

186.383.796,61Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

25.966,60

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.980.082,01

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.

01.07.2016.

 10.

0,00

94.508,00

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

1а

Коментар

Табела 1а је идентична са стечајним билансом на дан 30.06.2016. године. (Табела 5. у прошлом извештајном периоду).
1. Укупна новчана средства на почетку извештајног периода евидентирана су платним изводом ОТП банке бр. 16 од 01.07.2016. године
износ од 25.946,72 динара и благајничким дневником на дан 31.12.2015. године - 19,88 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 946.250,79 динара.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

193.223.506,61

0,00

0,00

0,00

6.839.710,00

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

191.122.950,00

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

6.839.710,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

25.966,60

Укупно

1.980.082,01

Коментар

Након уписа новопронађене имовине - пољопривредног и шумског земљишта у КО Мокра и Ореовац у периоду од априла до јуна
2016.године, стечајни управник је и у овом извештајном периоду дошао до сазнања као и документације која омогућава законити упис
новопронађене имовине у РГЗ - СК Бела Паланка, и извршио упис у базу ЕРС-а.
Новоуписану имовину чине:
1. Три објекта - од којих су два у КО Мокра на земљишту које је у власништву Манастира Светог Димитрија у селу Дивљана, а који су
изграђени од средстава ЗЗ Бела Паланка, и једног објекта у КО Горњи Рињ у сусвојини.
2. Пољопривредно земљиште - 32 парцеле од којих по једна у КО Мокра, КО Бежиште и КО Горњи Рињ, и 29  у КО Бела Паланка - Варош.
Укупна површина пронађених и уписаних парцела износи 6ha 56ar 49m².
Земљиште у КО Бела Паланка - Варош било је у  РГЗ СК Бела Паланка уписано као државно, док је ЗЗ Бела Паланка имала право
коришћења, а проналажењем адекватне документације - купопродајних уговора којим се доказује стицање права својине, у складу са
члановима 107, 108, 109, 110 и 111. Закона о задругама "Службени гласник РС", број 112/2015., омогућило се провођење промена врсте
права и облика својине на наведеним непокретностима.
Све парцеле у КО Бела Паланка - Варош су по намени градско грађевинско земљиште.
За све ставке очекује се упис задружне својине, када се комплетира документација о изградњи објеката, док уговоре о купопродаји
земљишта поседујемо.
Ликвидацона вредност целокупне новоуписане имовине износи 6.839.710,00 динара.

 8.

25.966,60Готовина 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

1.980.082,01

 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

193.223.506,61

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

191.122.950,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Без промене вредности имовине по овом основу - у овом извештајном периоду.
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7.500,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 94.508,00

0,00

7.500,00

0,00

Лиценце и патенти

191.122.950,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

193.190.040,01

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

1.972.582,01

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

Коментар

У току извештајног периода није било продаје имовине стечајног дужника, па самим тим нити умањења вредности имовине по овом
основу.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

37.330,00

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

48.421,36

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

11.091,3648.421,36

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

7.500,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

11.091,36

2а

0,0044.830,00

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

Укупни приливи у току извештајног периода састоје се од наплате дела ''нових '' потраживања насталих у току стечајног поступка од
закупца објекта у Бежишту - СТР Вака Бабушница, потраживања из периода март - јуни 2015. године у укупном износу од 7.500,00
динара и наплате закупа пољопривредног земљишта од закупца Вељковић Драгана у износу од  37.330,00 динара. Уговор са закупцем
Вељковић Драганом потиче из периода пре отварања стечајног поступка, и у наредном периоду биће предмет детаљне анализе у
погледу рентабилности. Да постоји разлог да се изврши анализа, а можда и раскид уговора са овим закупцем уочено је након увођења
новопронађене имовине у евиденцију стечајног дужника - пољопривредног земљишта у КО Мокра. Приликом изласка на терен
утврђено је да наведени закупац обрађује и оне парцеле које су биле ван евиденције стечајног дужника, чиме је годишња цена закупа
доведена у питање.
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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

1.018.044,73 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 1.018.044,730,00

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 0,002.390.814,73 0,00 0,00 2.390.814,73

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

11.238,00 12.189,101. Канцеларијски материјал 12.189,10 17.551,105.876,00

65.041,69 15.180,532. Електрична енергија 15.180,53 80.222,220,00

78.126,72 0,003. Комуналне услуге 0,00 78.126,720,00

10.197,53 19.115,904. Гориво и мазиво 19.115,90 16.617,3012.696,13

6.580,92 6.215,605. Пошта и телефон 6.215,60 4.554,628.241,90

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 1.449,008. Платни промет 1.449,00 0,001.449,00

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

31.200,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 31.200,000,00

1.131,00 2.082,0013. Дневнице и путни трошкови 2.082,00 798,002.415,00

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

1.134.747,86 145.963,4415. Бруто зараде по уговору о делу 145.963,44 1.280.711,300,00

49.000,00 21.000,0016. Књиговодствене услуге 21.000,00 70.000,000,00

240.000,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 240.000,000,00

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 30.678,031.763.598,30 223.195,57 223.195,57 1.956.115,84

Исплата трошкова одобрена је Решењима ПС Ниш и то:
1. од 12.09.2016. године за 07/2016 на износ: 71.139,88 динара,
2. од 19.10.2016. године за 08/2016 на износ: 78.380,76 динара,
3. од 19.10.2016. године за 09/2016 на износ: 73.674,93 динара.
Стварно настали трошкови не превазилазе лимит одобрених ни у једној категорији. Настали трошкови стечајног поступка су исплаћени
делимично - једино готовински рачуни (канцеларијски материјал, гориво, ПТТ трошкови, путни трошкови) за јули 2016. као и трошкови
платног промета за цео извештајни период.
У наредни период преносе се неисплаћене обавезе веће од оних на почетку извештајног периода.

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

155.657.797,01

7.

0,00

0,00

21.577.120,08

0,00

0,00

0,00

102.421.057,80

 5.

102.421.057,80

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

21.577.120,08

Врста одлива

Разлучни повериоци

155.657.797,01

Коментар

1. Признате обавезе на почетку извештајног периода садржане су у:
а. Закључку Привредног суда у Нишу са испитног рочишта од 23.08.2011. године,
б. Пресуди Привредног суда у Нишу П.1255/2011 од 17.05.2012. за ПП-107 и ПП-109, III исплатни ред,
в. Пресуди Привредног суда у Нишу П.1158/2011 од 06.03.2012. за ПП-37(127), III исплатни ред,
г. Закључку Ст.бр. 83/2010 од 22.01.2013. за ПП-17 - разлучно право и III исплатни ред.
Потраживања б, в, г уведена су у евиденцију електронске базе података ЕРС-а у Извештају за I квартал 2016. године.
3. Никаквих исплата по овом основу у извештајном периоду није било.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2016.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

25.946,72 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2016.

 5.

30.678,03

 4.

40.098,69

 2. 44.830,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на примарном пословном рачуну СД-а идентично је са почетним стањем на платном изводу ОТП банке бр. 16 од
01.07.2016. године - 25.946,72 динара.
2. Укупан прилив - 44.830,00 динара (Табела 2а) односи се на наплату потраживања из стечаја и наплату закупа фактурисаног у овом
кварталу.
3. Укупан одлив - 30.678,03 динара (Табела 2б) односи се на исплату дела готовинских рачуна,  и исплату са рачуна дела трошкова
канцеларијског материјала, као и целокупних трошкова платног промета.
6. Крајње стање идентично је са крајњим стањем на изводу ОТП банке бр. 25 од 30.09.2016. године - износ 40.098,69 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

19,8801.07.16.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 19,8830.09.2016.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко динарске благајне. Ипак исплаћен је један део готовинских рачуна (сви из јула
2016.) исплатом на рачун повереника, који је претходно исте рачуне платио приликом настанка.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Укупно

У извештајном периоду није било никаквих исплата ангажованим лицима.

.

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

1.983.673,37

191.122.950,00

94.508,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

193.241.249,94

Лиценце и патенти

0,00

40.118,57

 8.

30.09.2016.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

1. Укупна новчана средства на крају извештајног периода евидентирана су платним изводом ОТП банке бр. 25 од 30.09.2016. године -
износ од 40.098,69 динара и благајничким дневником на дан 31.12.2015. године - 19,88 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 949.842,15 динара.
6. Укупна вредност залиха у износу од 94.508,00 динара није мењана од почетка стечаја.
9. Вредност некретнина, постројења и опреме у односу на претходни квартал повећана је за 6.839.710,00 динара, како је прецизирано у
Табели 1б.

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

02.07.2016.  Подношење жалбе Министарству финансија на Решење Општине БП од 13.06.2016.
На Решење Одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и стамбено комуналне послове Општине Бела Паланка које је
донето 13.06.2016. године, а односи се на административни пренос објеката – Пекаре и Млекаре у власништву стечајног дужника,
стечајни управник је поднео жалбу Министарству финанасија РС.
Предмет жалбе је неправилно наведена површина одузетих објеката која је реално три пута већа од наведене у Решењу.

06.07.2016.  Упис редовних годишњих Финансијских извештаја за 2015. годину у Регистар АПР-а
Редовни годишњи финансијски извештаји за 2015. годину евидентирани су у АПР-у Регистру финансијских извештаја под бројем ФИН
160478/2016. У поступку провере утврђено је да су извештаји потпуни, рачунарски тачни и да је уз извештаје достављена комплетна
документација прописана законом, па су исти уписани у Регистар као ИСПРАВНИ.

13.07.2016.  Процена вредности стана у Белој Паланци у згради на Црвеном тргу
У току прошлог извештајног периода извршен је упис у стечајну масу новопронађене имовине, међу којом се налазе и два стана у Белој
Паланци. Станови су на локацији Црвени Трг – носилац станарског права је Братислав Цветковић, и у згради Пропилеј – носилац
станарског права је пок. Љубомир Вучић.
Крајем прошлог периода (28.06.2016. године) Братислав Цветковић поднео је захтев стечајном управнику за откуп стана уз једнократну
исплату цене која се обрачунава по Закону о становању. У складу са процедуром коју је покренуо стечајни управник решавајући по овом
захтеву, дана 13.07.2016. године извршена је процена вредности стана за откуп (једнократно) од стране овлашћеног судског вештака за
економско финансијску област Радована Пејчића. Процена је извршена на основу Закона о становању и Упутства о начину утврђивања
откупне цене стана. Стан је за једнократни откуп процењен на износ од 940.214,87 динара.

22.07.2016.  Захтев Одбору поверилаца за сагласност за продају методом непосредне погодбе
Крајем јуна 2016. године инвеститор мини хидроелектране Вргудинац на реци Нишави, ПД  Power Gen Doo из Београда доставио је
стечајном управнику  кориговану понуду која уважава налаз вештака Гео Систем Плус Доо из Ниша од 28.04.2016. године о заузетој
површини пољопривредног земљишта у власништву стечајног дужника. За сувласнички удео парцеле КП 872 уписаној у ЛН 48 КО Ново
Село укупне површине 8.685м² инвеститор је понудио цену од 5.000,00 € у динарској противвредности.
Стечајни управник је од Одбора поверилаца дана 22.07.2016. године затражио сагласност за продају ове имовине методом непосредне
погодбе, и у аргументацији за прихватање овог предлога нагласио је да би се изостављањем јавног оглашавања испоштовао принцип
хитности, а да истовремено не буде угрожен укупан приход, јер је понуђена цена од 0,576 €/м² виша од ликвидационих цена за 30-60%.
(Две ликвидационе цене за ову парцелу су присутне јер парцела није јединствена у погледу квалитета земљишта.)

26.07.2016.  Припремне активности за продају објеката у селу Дивљани у КО Мокра
Након разговора стечајног управника са старешином манастира Светог Димитрија у селу Дивљани (КО Мокра), стечајни управник је
покренуо  процедуру прибављања документације неопходне за продају две урушене зграде на земљишту које је по Закону о
реституцију враћено Српској православној цркви:
-Извршена је процена објеката и исти су уведени у имовину стечајног дужника уписом у базу података ЕРС-а;
-Достављен је захтев Катастру непокретности за превођење имовине из друштвене у задружну;
-Достављен је захтев Одбору поверилаца за разматрање понуде Манастира и одобрење метода продаје.

31.07.2016.  Уверења РГЗ СКН Бела Паланка о теретном стицању дела имовине стечајног дужника
На основу пронађених доказа о теретном стицању – купопродајних уговора којим је ЗЗ Бела Паланка стекла право власништва на
непокретној имовини, РГЗ Служба Катастра непокретности Бела Паланка издала је у току јула месеца нова уверења о теретном стицању
имовине. Уверења се односе на пољопривредно и шумско земљиште у КО Чифлик, Шпај, Моклиште, Мокра, Ореовац, Шљивовик,
Пајеж, Сињац, Љубатовица, Козја, Бабин кал, Црвени брег, Тамњаница, Ново село, Кременица и Клење.
Ова уверења –  са уговорима о теретном стицању шаљу се сукцесивно Агенцији за реституцију, како би се увидом у електронску базу
података Агенције утврдило да ли има поднетих захтева за враћање имовине набројане у захтеву, и издале одговарајуће потврде.

01.08.2016.  Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из Закључка од 13.06.2016.
Крајем претходног квартала бивша радница стечајног дужника Драгана Минчић доставила је суду поднесак  са захтевом за накнадним
признавањем разлучног права.
Стечајни управник је у изјашњењу нагласио да је повериоцу признато новчано потраживање, али је оспорено разлучно право – односно
право на одвојено намирење пошто се поверилац није определио на којој имовини стечајног дужника захтева одвојено намирење
потраживања.
Како поверилац није благовремено искористио правни лек о покретању парничног поступка, његово разлучно право се сматра
оспореним.

08.08.2016.  Захтев упућен Катастру у Белој Паланци за превођење друштвене у задружну својину
На основу новог Закона о задругама (Службени гласник РС број 112/2015), а у складу са члановима 107, 108, 109, 110 и 111, стечајни
управник је служби Катастра непокретности Бела Паланка упутио захтев којим се тражи да се на бази приложене документације (коју
чине сви пронађени купопродајни уговори о теретном стицању парцела) изврши провођење промена врсте права и облика својине.
Непокретности које су предмет захтева се налазе у КО за које се припрема продаја у наредном периоду (7 катастарских општина) као и
део непокретности у КО Ново село и КО Мокра.
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17.08.2016.  Понуде ЈП Путеви Србије за накнаду за експроприсано пољопривредно земљиште
Након поновљеног захтева који је стечајни управник упутио ЈП Путеви Србије за исплату накнаде за експроприсано земљиште, од
28.04.2016. године, Путеви Србије доставили су понуде. Исте се односе на накнаду административно одузетог земљишта у власништву
стечајног дужника површине преко 90ари, у КО Моклиште, Сињац и Клисура. Правни основ експропријације чине Решења Општине
Бела Паланка из 2011. и 2012. године. Цене у понуди крећу се у опсегу од 405,00 до 429,00 динара/м².

24.08.2016.  Сагласност Одбора поверилаца за закључење споразума о накнади за одузето земљиште
По захтеву стечајног управника од 22.08.2016. године Одбор поверилаца је разматрао понуде ЈП Путеви Србије о накнади за
експроприсано земљиште у КО Моклиште, Сињац и Клисура. Одлуку о давању сагласности Одбор је донео 24.08.2016. године.

31.08.2016.  Споразум о накнади за експроприсано пољопривредно земљиште стечајног дужника
У поступку утврђивања накнаде за административно одузето пољопривредно земљишта у КО Моклиште, Сињац и Клисура, дана
31.08.2016. године одржан је састанак коме су поред повереника стечајног управника присуствовали и представник ЈП Путеви Србије,
као и службено лице из Општине Бела Паланка. Претходно је стечајни управник добио сагласност од Одбора поверилаца за прихватање
понуђене цене и склапање споразума.
На састанку је разматрано 5 решења о одузимању земљишта из 2011. и 2012. године и констатовано да је достављена комплетна
документација о теретном стицању свих парцела из решења, а такође и да су прихваћене све цене из понуда ЈП Путеви Србије од
17.08.2016. године. Споразумом се обавезује корисник експропријације да стечајном дужнику исплати накнаду у укупном износу од
3.723.081,00 динара (по свим Решењима) у наредних 30 дана.
До краја извештајног периода накнада није исплаћена.

31.08.2016.  Закључак стечајног судије са налогом за изјашњење стечајног управника
На основу поднеска разлучног повериоца Марине Анђелковић стечајни судија је у Закључку од 31.08.2016. године наложио стечајном
управнику да се изјасни о поднеску повериоца за исправком закључка о утврђеним потраживањима од 23.08.2011. године.

06.09.2016.  Сагласност Одбора поверилаца за закључење споразума о откупу стана
На основу Захтева за откупом стана у згради на Црвеном тргу од стране носиоца станарског права Братислава Цветковића, као и
процене вредности стана од стране овлашћеног вештака, стечајни управник се дана 02.09.2016. године обратио Одбору поверилаца за
добијање сагласности за закључење споразума о откупу.
Одбор поверилаца је тражену сагласност донео 06.09.2016. године.
Наредне активности су припрема споразума, овера код јавног бележника и исплата целокупне вредности стана једнократно.

08.09.2016.  Сагласност Одбора поверилаца за продају имовине методом непосредне погодбе
На захтев добијен од стечајног управника за продају дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе познатом купцу за
познату цену, Одбор поверилаца је тражену сагласност донео 08.09.2016. године. Предметна имовина је део КП 872 која је уписана у ЛН
48 КО Ново село, укупне површине 8.685м², купац је инвеститор минихидроелектране на Нишави – ПД Power Gen доо из Београда, а
понуђена цена је 5.000,00€ у динарској противвредности. У писаној сагласности Одбор поверилаца је нагласио обавезу стечајног
управника да утврди да ли за уновчење ове имовине не постоје евентуално законске сметње.

09.09.2016.  Решења РГЗ СКН Бела Паланка о превођењу друштвене у задружну својину
Решавајући по захтеву стечајног управника од 08.08.2016. године, Служба Катастра непокретности у Белој Паланци је у периоду од
06.09.2016. до 09.09.2016. године издала Решења за 8 катастарских општина о упису права задружне својине за све парцеле за које су
достављена правноваљана документа у складу са члановима 107-111 новог Закона о задругама из 2015. године. Тиме се омогућава
продаја већ дефинисаних 8 продајних пакета за продају методом јавног надметања (припремљених у прошлом извештајном периоду),
као и продаја дела КП 872 уписаној у ЛН 48 КО Ново Село методом непосредне погодбе. Неопходно је иновирати претходну продајну
документацију у складу са овим решењима, што је хитна активност за наредни период.

16.09.2016.  Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из Закључка од 31.08.2016.
Изјашњавајући се по налогу стечајног судије о поднеску разлучног повериоца Марине Анђелковић, стечајни управник истиче да је
повериоцу признато новчано потраживање као и разлучно право на делу наведене имовине у пријави на којој је стечајни дужник
власник: Машински парк – зграда бр. 2 на кп 1235/1 која је уписана у ЛН 2925 КО Бела Паланка – Варош. Оспорено је разлучно право на
земљишту на КП 1235/1 и КП 2789, јер ове непокретности нису у власништву стечајног дужника.
Како поверилац није благовремено искористио правни лек о покретању парничног поступка, његово разлучно право на наведеној
имовини – земљишту сматра се оспореним.

28.09.2016.  Опомена дужницима за исплату дуга из периода пре отварања стечаја
Правноснажном и извршном пресудом Трговинског суда у Нишу П.бр. 1258/2007 од 21.05.2008. године коју је стечајни управник
пронашао у току прошлог извештајног периода, обавезују се дужници ЈКП Комнис и Општина Бела Паланка да надокнаде дуг ЗЗ Бела
Паланка у номиналном износу од 151.112,13 динара, што са каматом износи 408.656,98 динара. Стечајни управник је дужницима упутио
захтев за исплату у току јуна 2016. године, али до краја овог извештајног периода  исплате није било, услед чега је уследила опомена
пред извршење, што је средство које ће стечајни управник бити приморан да користи у случају одсуства сарадње.
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30.09.2016.  Проналажење уговора о купопродаји непокретне имовине стечајног дужника
У току целог извештајног периода стечајни управник се бавио неопходним активностима које су за циљ имале упис новопронађене
имовине, превођење друштвене својине у задружну, као и добијање уверења из Агенције за Реституцију којом би се потврдило да за
наведену имовину нема поднетих захтева за враћање. Проналажење уговора о теретном стицању свих парцела (којих има преко 2.000)
било је неопходно за све ове активности. До сада је пронађено око 80% свих уговора, па ће се ове активности наставити и у наредном
периоду.

30.09.2016.  Упис накнадно пронађене непокретне имовине у базу података ЕРС-а
Након уписа новопронађене имовине - пољопривредног и шумског земљишта у КО Мокра и Ореовац у периоду од априла до јуна
2016.године, стечајни управник је и у овом извештајном периоду дошао до сазнања као и документације која омогућава законити упис
новопронађене имовине у РГЗ - СК Бела Паланка, и извршио упис у базу ЕРС-а.
Новоуписану имовину чине:
1. Три објекта - од којих су два у КО Мокра на земљишту које је у власништву Манастира Светог Димитрија у селу Дивљана, а који су
изграђени од средстава ЗЗ Бела Паланка, и једног објекта у КО Горњи Рињ у сусвојини.
2. Пољопривредно земљиште - 32 парцеле од којих по једна у КО Мокра, КО Бежиште и КО Горњи Рињ, и 29 у КО Бела Паланка - Варош.
Укупна површина пронађених и уписаних парцела износи 6ha 56ar 49m².
Земљиште у КО Бела Паланка - Варош било је у РГЗ СК Бела Паланка уписано као државно, док је ЗЗ Бела Паланка имала право
коришћења, а проналажењем адекватне документације - купопродајних уговора којим се доказује стицање права својине, у складу са
члановима 107, 108, 109, 110 и 111. Закона о задругама "Службени гласник РС", број 112/2015., омогућило се провођење промена врсте
права и облика својине на наведеним непокретностима.
Све парцеле у КО Бела Паланка - Варош су по намени градско грађевинско земљиште.
За све ставке очекује се упис задружне својине, када се комплетира документација о изградњи објеката, док уговоре о купопродаји
земљишта поседујемо.
Ликвидацона вредност целокупне новоуписане имовине износи 6.839.710,00 динара.

30.09.2016.  Добијање нових потврда од Агенције за реституцију
Априла 2016. године од Агенције за реституцију је стигло Обавештење којим се потврђује да за имовину стечајног дужника за коју је
поднет захтев 16.12.2014. године нису пронађени захтеви за враћање одузете имовине, односно обештећење што се односи на
земљиште у 14 катастарских општина: Доњи Рињ, Вргудинац, Горњи Рињ, Врандол, Букоровац, Крупац, Клисура, Ланиште, Топоница,
Бежиште, Долац, Градиште, Дол и Витановац.
Стечајни управник је у овом извештајном периоду наставио да сукцесивно подноси захтеве за преосталу имовину. Наравно томе је
претходило проналажење купопродајних уговора којим је ЗЗБП уписана као власник наведених парцела, као и добијање Уверења о
теретном стицању од Катастра непокретности.
До краја септембра 2016. године стигле су потврде из Агенције за парцеле у нових 10 катастарских општина: Ново Село, део КО Мокра,
Тамњаница, Црвени брег, Бабин кал, Козја, Љубатовица, Сињац, Пајеж и Шљивовик. Активности на овом послу настављају се у
наредном периоду за преосталу имовину стечајног дужника.

30.09.2016.  Редовне активности у извештајном периоду
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 и друго.
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Прилози

13.11.2016.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:01.07.2016. 30.09.2016.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

* СТР Вака Бабушница * 11.091,362016-07 30.09.2016.

* Вељковић Драган * 37.330,002016-08* 28.09.2016.

Укупно: 48.421,36

Укупни приходи: 48.421,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2016.за период од: 30.09.2016.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* МИЛЕНЕТ д.о.о. * Ниш 1.200,001122 01.07.2016.

* М.Г.М. д.о.о.  * Бела Паланка 3.000,001123 15.07.2016.

* Готовински рачуни * 260,001124 19.07.2016.

* МИЛЕНЕТ д.о.о. * Ниш 2.400,001140 09.08.2016.

* Готовински рачуни * 357,001141 22.08.2016.

* Готовински рачуни * 772,101142 23.08.2016.

* М.Г.М. д.о.о.  * Бела Паланка 3.000,001143 31.08.2016.

* МИЛЕНЕТ д.о.о. * Ниш 1.200,001158 26.09.2016.

Укупно: 12.189,10

Електрична енергија

* ЕПС Снабдевање * 4.504,371125 31.07.2016.

* ЕПС Снабдевање * 505,391126 31.07.2016.

* ЕПС Снабдевање * 4.557,581144 31.08.2016.

* ЕПС Снабдевање * 500,901145 31.08.2016.

* ЕПС Снабдевање * 2.621,271159 30.09.2016.

* ЕПС Снабдевање * 1.985,221160 30.09.2016.

* ЕПС Снабдевање * 505,801161 30.09.2016.

Укупно: 15.180,53

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 1.499,561127 08.07.2016.

* Готовински рачуни * 499,721128 28.07.2016.

* Готовински рачуни * 499,381129 28.07.2016.

* Готовински рачуни * 2.000,541146 05.08.2016.

* Готовински рачуни * 6.199,741147 28.08.2016.

* Готовински рачуни * 5.416,261162 28.09.2016.

* Готовински рачуни * 3.000,701163 30.09.2016.

Укупно: 19.115,90

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 1.752,981130 31.07.2016.

* Готовински рачуни * 92,001148 18.08.2016.

* Готовински рачуни * 2.406,421149 31.08.2016.
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Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 208,001164 07.09.2016.

* Готовински рачуни * 115,001165 07.09.2016.

* Готовински рачуни * 92,001166 07.09.2016.

* Готовински рачуни * 92,001167 13.09.2016.

* Готовински рачуни * 219,001168 17.09.2016.

* Готовински рачуни * 104,001169 27.09.2016.

* Готовински рачуни * 1.134,201170 30.09.2016.

Укупно: 6.215,60

Платни промет

* ОТП Банка * 400,001131 01.07.2016.

* ОТП Банка * 80,001132 30.07.2016.

* ОТП Банка * 400,001150 01.08.2016.

* ОТП Банка * 40,001151 31.08.2016.

* ОТП Банка * 400,001171 01.09.2016.

* ОТП Банка * 129,001172 30.09.2016.

Укупно: 1.449,00

Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 1.284,001133 31.07.2016.

* Готовински рачуни * 798,001173 22.09.2016.

Укупно: 2.082,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Динић Радован * 7.911,391134 31.07.2016.

* Пејовић Душан * 9.097,531135 31.07.2016.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781136 31.07.2016.

* Костадиновић Србислав * 15.822,781137 31.07.2016.

* Динић Радован * 7.911,391152 31.08.2016.

* Пејовић Душан * 9.097,531153 31.08.2016.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781154 31.08.2016.

* Костадиновић Србислав * 15.822,781155 31.08.2016.

* Динић Радован * 7.911,391174 30.09.2016.

* Пејовић Душан * 9.097,531175 30.09.2016.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781176 30.09.2016.

* Костадиновић Србислав * 15.822,781177 30.09.2016.

Укупно: 145.963,44

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001138 31.07.2016.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001156 31.08.2016.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001178 30.09.2016.

Укупно: 21.000,00

223.195,57Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 223.195,57
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700026025-11

01.07.2016. 25.966,60Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2016.за период од: 30.09.2016.

Наплата потраживања

* СТР Вака Бабушница * 157,0031.08.2016.

* СТР Вака Бабушница * 3.600,0031.08.2016.

* СТР Вака Бабушница * 3.620,0031.08.2016.

* СТР Вака Бабушница * 123,0031.08.2016.

Укупно: 7.500,00

Закуп (у извештајном периоду)

* Вељковић Драган * 37.330,0028.09.2016.

Укупно: 37.330,00

44.830,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2016.за период од: 30.09.2016.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Готовински рачуни * 1.200,0022.07.2016.

* Готовински рачуни * 816,0001.08.2016.

* Готовински рачуни * 260,0013.09.2016.

* МИЛЕНЕТ д.о.о. * Ниш 2.400,0026.09.2016.

* МИЛЕНЕТ д.о.о. * Ниш 1.200,0026.09.2016.

Укупно: 5.876,00

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 1.200,1322.07.2016.

* Готовински рачуни * 1.999,7922.07.2016.

* Готовински рачуни * 999,9922.07.2016.

* Готовински рачуни * 1.999,0922.07.2016.

* Готовински рачуни * 3.998,4701.08.2016.

* Готовински рачуни * 1.499,5613.09.2016.

* Готовински рачуни * 499,7213.09.2016.

* Готовински рачуни * 499,3813.09.2016.

Укупно: 12.696,13

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 3.949,0022.07.2016.

* Готовински рачуни * 50,0022.07.2016.

* Готовински рачуни * 2.489,9201.08.2016.

* Готовински рачуни * 1.752,9813.09.2016.

Укупно: 8.241,90

Платни промет

* ОТП Банка * 400,0001.07.2016.

* ОТП Банка * 80,0030.07.2016.

* ОТП Банка * 400,0001.08.2016.

* ОТП Банка * 40,0031.08.2016.

* ОТП Банка * 400,0001.09.2016.

* ОТП Банка * 129,0030.09.2016.
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Платни промет

Укупно: 1.449,00

Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 1.131,0022.07.2016.

* Готовински рачуни * 1.284,0013.09.2016.

Укупно: 2.415,00

30.678,03Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2016. 40.118,57
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