
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст.83/2010

22.11.2016.

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:01.04.2016. 30.06.2016.

 9.

Остала имовина

150.604.842,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

152.705.494,09Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

18.456,26

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.987.687,83

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.

01.04.2016.

 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 31.03.2016. године. (Табела 5. у прошлом извештајном периоду).
1. Укупна новчана средства на почетку извештајног периода евидентирана су платним изводом ОТП банке бр. 04 од 01.04.2016. године
износ од 18.436,38 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 953.856,61 динара.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

186.383.892,09

0,00

0,00

0,00

33.678.398,00

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

184.283.240,00

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

33.678.398,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

18.456,26

Укупно

1.987.687,83

Коментар

У овом извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине услед накнадно пронађене непокретне имовине стечајног
дужника.
Новопронађену имовину стечајног дужника чине:
1. Парцеле пољопривредног и шумског земљишта у КО Мокра: укупно 487 парцела површине 45ha, 39a, 18m², ликвидационе  вредности
30.286.054,00 динара;
2. Парцеле пољопривредног и шумског земљишта у КО Ореовац: укупно 86 парцела површине 8ha, 8a, 27m², ликвидационе  вредности
892.344,00 динара;
3. Неоткупљени станови на територији КО Бела Паланка варош: укупно 2 стана, ликвидационе вредности 2.500.000,00 динара;
Све заједно - новопронађена имовина укупне ликвидационе вредности 33.678.398,00 динара повећала је вредност имовине у
категорији некретнина, постројења и опреме за 21,64% у односу на почетну вредност затечене имовине дефинисане Извештајем о
Економско финансијском положају стечајног дужника од 155.626.342,00 динара.

 8.

18.456,26Готовина 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

1.987.687,83

 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

186.383.892,09

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

184.283.240,00

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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18.662,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 94.508,00

0,00

18.662,00

0,00

Лиценце и патенти

184.283.240,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

186.346.773,83

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

1.969.025,83

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

13.844,00

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

24.900,18

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

11.056,1824.900,18

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

18.662,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

11.056,18

2а

0,0032.506,00

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 октобар 2014. - март 2015. године у укупном износу од
18.662,00 динара и наплате закупа пољопривредног земљишта од два закупца чије фактуре су испостављене у овом извештајном
периоду, у укупном износу од 13.844,00 динара.
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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

978.044,73 40.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 40.000,00 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 0,002.350.814,73 40.000,00 40.000,00 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

10.722,00 2.904,471. Канцеларијски материјал 2.904,47 11.238,002.388,47

49.857,30 15.184,392. Електрична енергија 15.184,39 65.041,690,00

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

5.000,01 15.194,434. Гориво и мазиво 15.194,43 10.197,539.996,91

5.216,48 9.405,725. Пошта и телефон 9.405,72 6.580,928.041,28

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

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

400,00 925,008. Платни промет 1.325,00 0,001.325,00

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

0,00 1.131,0013. Дневнице и путни трошкови 1.131,00 1.131,000,00

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

988.784,42 145.963,4415. Бруто зараде по уговору о делу 145.963,44 1.134.747,860,00

28.000,00 21.000,0016. Књиговодствене услуге 21.000,00 49.000,000,00

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

1.200,00 616,0019. Административне таксе 616,00 0,001.816,00

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 1.000,0022. Трошкови оглашавања 1.000,00 56.160,001.000,00

0,00 0,0023. Трошкови продаје имовине 0,00 0,000,00

0,00 428,0024. Остали трошкови стечајне масе 428,00 0,00428,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 24.995,661.543.641,51 245.352,45 244.952,45 1.763.598,30

Исплата трошкова одобрена је Решењима ПС Ниш и то:
1. од 08.06.2016. године за 04/2016 на износ: 72.406,22 динара,
2. од 20.07.2016. године за 05/2016 на износ: 123.780,03 динара,
3. од 29.07.2016. године за 06/2016 на износ: 89.166,20 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, таксе, трошкови огласа) за фебруар, март и
април 2016. као и трошкови платног промета.
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) 30.06.2016.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

18.436,38 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2016.

 5.

24.995,66

 4.

25.946,72

 2. 32.506,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на примарном пословном рачуну СД-а идентично је са почетним стањем на платном изводу ОТП банке бр. 04 од
01.04.2016. године - 18.436,38 динара.
2. Укупан прилив - 32.506,00 динара (Табела 2а) односи се на наплату потраживања из стечаја и наплату закупа фактурисаног у овом
кварталу.
3. Укупан одлив - 24.995,66 динара (Табела 2б) односи се на исплату готовинских рачуна и наплату трошкова платног промета.
6. Крајње стање идентично је са крајњим стањем на изводу ОТП банке бр. 15 од 30.06.2016. године - износ 25.946,72 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

19,8801.04.16.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 19,8830.06.2016.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко динарске благајне. Ипак исплаћени су сви готовински рачуни који су начињени у
току фебруара, марта и априла месеца 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

1.980.082,01

184.283.240,00

94.508,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

186.383.796,61

Лиценце и патенти

0,00

25.966,60

 8.

30.06.2016.

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. 15 од 30.06.2016. 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.
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 претхосни квартал повећана је за 33.678.398,00 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

04.04.2016.  Достава Допуне документације Агенцији за реституцију
У циљу добијања адекватног  документа од Агенције за реституцију који би омогућио продају имовине стечајног дужника  -  потврду да
за предмете продаје (имовина СД-а) нема поднетих захтева за враћање одузете имовине, стечајни управник је Агенцији за реституцију
доставио копије купопродајних уговора за 14 КО за које је 16.12.2014. године достављен Захтев за добијање поменуте потврде уз
Уверења из Катастра.

08.04.2016.  Објава Огласа за издавање пољопривредног земљишта под закуп
На локалном кабловском каналу ТВ Бела Паланка стечајни управник је објавио Оглас којим се позивају пољопривредници да склопе
уговоре о закупу пољопривредног земљишта у власништву стечајног дужника које би обрађивали у току економске 2015/2016 године
по цени накнаде од 10.000,00 динара по хектару.
Позив је углавном био намењен оним пољопривредницима који су већ почели обраду пољопривредног земљишта без закљученог
уговора, јер је економска година већ била у току.

12.04.2016.  Накнадно пронађена непокретна имовина стечајног дужника
У току анализе постојеће – интерне документације, као и коришћењем екстерних подака и докумената, стечајни управник је дошао до
сазнања о постојању имовине – пољопривредног и шумског земљишта која у моменту отварања стечаја (18.11.2010. године) није била
уписана у јавним књигама (РГЗ – Катастар непокретности Бела Паланка) као имовина ЗЗ Бела Паланка, већ да је упис извршен накнадно,
па самим тим наведена имовина није ни уврштена у стечајну масу.
Одмах по сазнању приступило се евиденцији ове имовине и упису података у елекронску базу ЕРС-а. Као извор података коришћен је
сајт РГЗ, јер прибављање ажурних листова непокретности није било могуће због недостатка новчаних средстава. Због великог броја
катастарских парцела у КО Мокра и КО Ореовац, и због појединачне претраге сајта РГЗ (преко броја катастарких парцела), ова активност
захтевала је доста времена.

20.04.2016.  Уговори о закупу пољопривредног земљишта
Са пољопривредницима Драганом Николић и Сашом Вељковић из Беле Паланке, закључени су уговори о закупу пољопривредног
земљишта и то на територији КО Моклиште површине 38а и 44m² (Д. Николић) и на територији КО Ново Село површине 1ha
(С.Вељковић). Уплата закупнине уследила је одмах по закључењу уговора 20.04.2016. односно 21.04.2016. године.

20.04.2016.  Обавештење од Агенције за реституцију
Од Агенције за реституцију стигло је Обавештење којим се потврђује да за имовину стечајног дужника која је наведена у захтеву од
16.12.2014. године у електронској бази података Агенције за реституцију није пронађен захтев за враћање одузете имовине, односно
обештећење. Овим документом, уз наш захтев од 16.12.2014. (који садржи спецификацију свих парцела за које се тражи потврда),
омогућава се продаја дела непокретне имовине – пољопривредног и шумског земљишта на територији 14 катастарских општина: Доњи
Рињ, Вргудинац, Горњи Рињ, Врандол, Букоровац, Крупац, Клисура, Ланиште, Топоница, Бежиште, Долац, Градиште, Дол и Витановац.

28.04.2016.  Поновљен Захтев Јавном предузећу Путеви Србије ради исплате
За пољопривредно земљиште у власништву стечајног дужника које је експроприсано у току 2011. и 2012. године у корист ЈП Путеви
Србије, поново је кориснику достављен захтев за исплатом накнаде. Експропријација је урађена по основу шест Решења, за земљиште
на територији КО Моклиште, Клисура и Сињац.
Уз Захтев за исплату такође је достављена адекватна – тражена документација – купопродајни уговори о теретном стицању за све
парцеле које су експроприсане.

28.04.2016.  Извештај ПД Гео Систем Плус Доо из Ниша о стању на терену
Након сазнања да је један део парцеле КП 872, уписане у ЛН 48 КО Ново Село заузет од стране инвеститора који гради мини
хидроелектрану на Нишави, стечајни управник је ангажовао фирму за пружање геодетских услуга да изврши снимање фактичког стања
на терену и сачини технички извештај са пратећим скицама. Снимање је извршено 27.04.2016. године, а извештај достављен стечајном
управнику дан касније.

04.05.2016.  Упис новопронађених катастарских парцела у ЕРС
Упис новопронађене непокретне имовине  стечајног дужника у базу података ЕРС-а окончан је 04.05.2016. Новопронађену имовину
чине:
1. парцеле пољопривредног и шумског земљишта у КО Мокра: укупно 487 парцела површине 45ha, 39a, 18m², ликвидационе  вредности
30.286.054,00 динара, и
2. парцеле пољопривредног и шумског земљишта у КО Ореовац: укупно 86 парцела површине 8ha, 8a, 27m², ликвидационе  вредности
892.344,00 динара.
У збиру то износи повећање укупне површине земљишта за 31,66%, односно повећање вредности целокупне непокретне имовине за
21,29%.
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10.05.2016.  Израда Мапа имовине и упис парцела у мапе
Ради свеобухватног увида у целокупну непокретну имовину стечајног дужника, стечајни управник је приступио изради мапа имовине са
уписом катастарских парцела. Ова активност која је започета још крајем прошлог квартала захтевала је много времена с обзиром да се
ради о великом  броју разуђене имовине: 1425 катастарских парцела на територији 30 Катастарских општина (податак пре уписа
накнадно пронађених парцела у КО Мокра и Ореовац 487 + 86).
Корист наведене активности огледа се и у могућности бољег формирања продајних пакета сагледавањем географског положаја парцела
као и повезаности у оквиру различитих КО.
Израда ових мапа омогућила је стечајном управнику да дође до сазнања да је на једној парцели изграђен аутопут, а да парцела није
променила власника нити је спроведена било каква процедура о административном преносу ( у КО Дол), a такође и да је дошло до
заузећа и пренамене парцела у КО Ново село од стране инвеститора мини Хидроелектране.

25.05.2016.  Комплетирање Продајне документације
За потребе продаје дела непокретне имовине стечајног дужника урађене су многобројне припремне активности – преко 90% свих
активности од јануара 2016. када је дошло до промене повереника стечајног управника су управо у функцији продаје имовине.
Најважније међу њима су прибављање потврде (обавештења) од Агенције за реституцију, груписање имовине за продају, процена
вредности имовине, провера ажурног стања имовине у јавним књигама РГЗ и друго.
Предвиђено је да се јула/августа 2016. изложи продаји непокретна имовина стечајног дужника (пољопривредно и шумско земљиште)
груписана у осам имовинских целина:
1. КО Градиште
2. КО Дол-1
3. КО Дол-2
4. КО Вргудинац-1
5. КО Вргудинац-2
6. КО Клисура
7. КО Букоровац
8. КО Врандол и КО Крупац
Груписање имовине базирано је на географском положају катастарских парцела (што су омогућиле израђене мапе), као и на
заинтересованости потенцијалних купаца. До 25.05.2016. године Продајна документације је комплетирана и достављена стручном
сараднику – правнику у Агенцији за лиценцирање стечајних управника на верификацију.

26.05.2016.  Захтев за доставу података ПС у Белој Паланци
Стечајни управник примио је Захтев за доставу података Полицијске управе у Пироту – ПС у Белој Паланци којим се захтева поступање у
складу са Захтевом Основног јавног тужилаштва у Пироту – изјашњење и достава документације, која је базирана на Пријави једног
броја разлучних поверилаца о тзв – незаконитим радњама повереника стечајног управника Мирољуба Димитријевића. Иако се
претходни повереник стечајног управника у више наврата изјашњавао поводом наводног оштећења разлучних и стечајних поверилаца,
и достављао одговарајућу документацију, ОЈТ у Пироту тражило је изјашњење стечајног управника у вези са исплатама потраживања
поверилаца – радника, продаје покретне и непокретне имовине, пријема накнаде за експроприсано пољопривредно земљиште од
стране ЈП Путеви Србије, продаје - откупа неоткупљених станова, пописа целокупне имовине. Поред ових питања од стране инспектора
ПС Бела Паланка постављена су додатна питања која се односе на околности промене стечајних управника односно повереника,
дугогодишњег закупа ппз из периода пре стечаја, неовлашћене обраде ппз без уговора о закупу, бесправног заузећа пољопривредног
земљишта од стране инвеститора хидроелектране.

26.05.2016.  Поднесак стечајног управника Привредном суду Ниш
На основу усменог захтева стечајног судије, стечајни управник је припремио Извештај о досадашњем току стечајног поступка, као и о
активностима које је – од момента увођења у дужност новог повереника  - преузео и намерава да преузме у циљу планиране продаје
дела имовине стечајног дужника.

03.06.2016.  Упис накнадно пронађених станова у списак имовине СД-а
Стечајни управник уписао је у спецификацију некретнина стечајног дужника два неоткупљена стана: један на Црвеном тргу (носилац
станаског права је Братислав Цветковић), други у згради Пропилеј (носилац станаског права је пок. Љубомир Вучић). Уписана је
ликвидациона вредност станова, што је такође повећало вредност целокупне непокретне имовине за додатних 2.500.000,00 динара,
односно 1,71%. На овај начин целокупна новопронађена непокретна имовина стечајног дужника уписана у евиденцију – ЕРС – у овом
кварталу, повећала је вредност имовине за 23,00% у односу на почетну.
Процена продајне – откупне вредности станова биће урађена у складу са важећим Упутством о начину утврђивања откупне цене стана
по добијању захтева за откупом.

09.06.2016.  Ургенција стечајног управника упућена Општини Бела Паланка
Стечајни управник поднео је захтев Општини Бела Паланка – Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и стамбено
комуналне послове за доношење решења о експропријацији у вези реализације Одлуке Владе РС од 02.04.2015. године о утврђивању
јавног инетреса за административни пренос непокретности стечајног дужника – Пекаре и Млекаре, пошто је сагласност на предлог
административног преноса доставио овлашћени представник ЗЗ Бела Паланка у стечају још 14.12.2015. године. У захтеву је наглашено
начело хитности стечајног поступка.

10.06.2016.  Изјашњење на Захтев за доставу података ПС у Белој Паланци
Стечајни управник доставио је Полицијској управи Пирот ПС у Белој Паланци изјашњење и потребну документацију одговарајући на
више питања која су била у вези са спровођењем стечајног поступка: продају имовине стечајног дужника, укључујући откуп станова и
наплату накнаде за експроприсано земљиште, исплату потраживања поверилаца, закупа пољопривредног земљишта и друга. Такође је
наведено да у поступању повереника стечајног управника Мирољуба Димитријевић није било оштећења поверилаца.
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10.06.2016.  Поднесак стечајног повериоца Д. Минчић Привредном суду Ниш
Стечајни поверилац Драгана Минчић доставила је суду Захтев за исправку Закључка ПС Ниш о утврђеним потраживањима од
23.08.2011. године.

13.06.2016.  Решење Општине Бела Паланка о административном преносу имовине
Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне и стамбено комуналне послове Општине Бела Паланка донело је, по
захтеву стечајног управника, Решење о административном преносу дела имовине стечајног дужника – Пекаре и млекаре.
У решењу је наглашено да ће се накнада за одузете непокретности одредити у посебном поступку, по правноснажности овог Решења.

13.06.2016.  Закључак стечајног судије са налогом за изјашњење стечајног управника
У Закључку ПС Ниш од 13.06.2016. године, наложено је стечајном управнику да се изјасни о поднеску Драгане Минчић стечајног
(разлучног) повериоца стечајног дужника од 10.06.2016. године, за уписом обезбеђења разлучног потраживања.

14.06.2016.  Поднесак разлучног повериоца М. Анђелковић Привредном суду Ниш
Разлучни поверилац Марина Анђелковић доставила је суду Захтев за исправку Закључка ПС Ниш о утврђеним потраживањима од
23.08.2011. године.

15.06.2016.  Ургенција стечајног управника упућена Општини Бела Паланка
Увидом на терену стечајни управник је утврдио да су парцеле КП 1551/1 и КП 1551/2  уписане у ЛН 857 КО Дол заузете од стране ЈП
Путеви Србије, а да решење о експропријацији није донето, те се исте и даље воде као имовина стечајног дужника.
Из тог разлога  стечајни управник је поднео Захтев Општини Бела Паланка – Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне
и стамбено комуналне послове за доношење решења о експропријацији наведених парцела, као и одговарајућа накнада.

16.06.2016.  Захтев за допуну понуде за куповину земљишта инвеститору хидроелектране
Инвеститор мини хидроелектране Вргудинац на реци Нишави, ПД  Power Gen Doo из Београда, упутио је захтев стечајном дужнику за
куповину 1500m² пољопривредног земљишта на КП 872 уписаној у ЛН 48 КО Ново Село за потребе изградње објекта за који је доставио
потребну документацију. Увидом на терену стечајни управник је утврдио да је наведена парцела, укупне површине од 38ha 53ar 28m² у
сувласништву преко 200 сувласника са различитим сувласничким уделима, од чега је удео стечајног дужника 32229/385328 заузета од
стране инвеститора у површини која је много већа од тражених 1500m² (део који је у власништву стечајног дужника). Извештај ПД за
геодетске услуге Гео Систем Плус Доо из Ниша од 28.04.2016. године део је захтева који је упућен инвеститору, да коригује понуду и
усклади је са стварним стањем на терену.

22.06.2016.  Захтев за исплату дужницима стечајног дужника по пресуди
Анализирајући преузету документацију, стечајни управник је дошао до сазнања о постојању правноснажне и извршне пресуде
Трговинског суда у Нишу П.бр. 1258/2007 од 21.05.2008. године којом се туженици Општина Бела Паланка и ЈКП Комнис из Беле Паланке
обавезују да тужиоцу (ЗЗ Бела Паланка из Беле Паланке) солидарно исплате износ по пресуди, камату по закону и трошкове парничног
поступка. Захтев за исплату са пратећом документацијом (пресуда и каматни лист) упућен је туженицима уз напомену да је корисније за
обе стране да се избегну додатни, непотребни трошкови извршења.

28.06.2016.  Захтев за откуп додељеног стана
Бивши радник ЗЗ Бела Паланка Братислав Цветковић из Беле Паланке, поднео је захтев стечајном управнику за откуп стана у складу са
Законом о становању и Упутством о начину утврђивања откупне цене стана. Стан се налази у Белој Паланци, Крсте Тошића 5/д, а
Братиславу Цветковићу је додељен на становање 1986. године. Овај стан, као и други у згради Пропилеј, уведени су у стечајну масу, као
накнадно пронађена имовина стечајног дужника почетком јуна ове године.

28.06.2016.  Припрема жалбе Министарству финансија РС на Решење Општине од 13.06.2016.
Стечајни управник припремио је Жалбу Министарству финансија РС, а преко Одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско
правне и стамбено комуналне послове Општине Бела Паланка, на Решење овог органа о административном преносу непокретности –
Пекаре и Млекаре, због неправилно утврђеног чињеничног стања у вези за површином непокретне имовине стечајног дужника.

30.06.2016.  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 и друго.
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Прилози

22.11.2016.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:01.04.2016. 30.06.2016.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

* Николић Драган * 3.844,002016-2 20.04.2016.

* Вељковић  Саша * 10.000,002016-03 20.04.2016.

* СТР Вака Бабушница * 3.678,582016-04 30.04.2016.

* СТР Вака Бабушница * 3.688,802016-05 30.05.2016.

* СТР Вака Бабушница * 3.688,802016-06 30.06.2016.

Укупно: 24.900,18

Укупни приходи: 24.900,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 20.000,001089 31.05.2016.

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 20.000,001107 30.06.2016.

Укупно: 40.000,00

40.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Готовински рачуни * 647,501074 01.04.2016.

* Готовински рачуни * 1.440,971075 30.04.2016.

* Готовински рачуни * 816,001108 10.06.2016.

Укупно: 2.904,47

Електрична енергија

* ЕПС Снабдевање * 4.305,571076 30.04.2016.

* ЕПС Снабдевање * 4.436,621090 31.05.2016.

* ЕПС Снабдевање * 679,871091 31.05.2016.

* ЕПС Снабдевање * 4.450,621110 30.06.2016.

* ЕПС Снабдевање * 1.311,711111 30.06.2016.

Укупно: 15.184,39

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 4.996,901077 28.04.2016.

* Готовински рачуни * 1.200,191092 12.05.2016.

* Готовински рачуни * 1.999,791093 14.05.2016.

* Готовински рачуни * 999,991094 22.05.2016.

* Готовински рачуни * 1.999,091095 30.05.2016.

* Готовински рачуни * 3.998,471112 27.06.2016.
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Гориво и мазиво

Укупно: 15.194,43

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 92,001078 23.04.2016.

* Готовински рачуни * 2.824,801079 30.04.2016.

* Готовински рачуни * 3.949,001096 31.05.2016.

* Готовински рачуни * 50,001097 31.05.2016.

* Готовински рачуни * 2.489,921113 30.06.2016.

Укупно: 9.405,72

Платни промет

* ОТП Банка * 400,001098 04.05.2016.

* ОТП Банка * 80,001099 31.05.2016.

* ОТП Банка * 400,001114 01.06.2016.

* ОТП Банка * 45,001115 30.06.2016.

Укупно: 925,00

Вештачења и процене

* Гео Систем Плус * 31.200,001100 31.05.2016.

Укупно: 31.200,00

Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 1.131,001101 19.05.2016.

Укупно: 1.131,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Динић Радован * 7.911,391081 30.04.2016.

* Пејовић Душан * 9.097,531082 30.04.2016.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781083 30.04.2016.

* Костадиновић Србислав * 15.822,781084 30.04.2016.

* Динић Радован * 7.911,391102 31.05.2016.

* Пејовић Душан * 9.097,531103 31.05.2016.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781104 31.05.2016.

* Костадиновић Србислав * 15.822,781105 31.05.2016.

* Динић Радован * 7.911,391116 30.06.2016.

* Пејовић Душан * 9.097,531117 30.06.2016.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781118 30.06.2016.

* Костадиновић Србислав * 15.822,781119 30.06.2016.

Укупно: 145.963,44

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001085 30.04.2016.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001106 31.05.2016.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001120 30.06.2016.

Укупно: 21.000,00

Административне таксе

* Готовински рачуни * 616,001086 19.04.2016.

Укупно: 616,00

Трошкови оглашавања

* Готовински рачуни * 1.000,001087 08.04.2016.

Укупно: 1.000,00

Остали трошкови стечајне масе

* Готовински рачуни * 428,001088 15.04.2016.

Укупно: 428,00

244.952,45Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 284.952,45
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700026025-11

01.04.2016. 18.456,26Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Наплата потраживања

* СТР Вака Бабушница * 683,0013.05.2016.

* СТР Вака Бабушница * 2.979,0013.05.2016.

* СТР Вака Бабушница * 599,0017.05.2016.

* СТР Вака Бабушница * 3.636,0017.05.2016.

* СТР Вака Бабушница * 3.265,0017.05.2016.

* СТР Вака Бабушница * 370,0027.06.2016.

* СТР Вака Бабушница * 3.661,0027.06.2016.

* СТР Вака Бабушница * 3.469,0027.06.2016.

Укупно: 18.662,00

Закуп (у извештајном периоду)

* Николић Драган * 3.844,0020.04.2016.

* Вељковић  Саша * 10.000,0021.04.2016.

Укупно: 13.844,00

32.506,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Готовински рачуни * 300,0011.05.2016.

* Готовински рачуни * 647,5010.06.2016.

* Готовински рачуни * 1.440,9710.06.2016.

Укупно: 2.388,47

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 5.000,0111.05.2016.

* Готовински рачуни * 4.996,9010.06.2016.

Укупно: 9.996,91

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 4.372,2111.05.2016.

* Готовински рачуни * 752,2711.05.2016.

* Готовински рачуни * 92,0010.06.2016.

* Готовински рачуни * 2.824,8010.06.2016.

Укупно: 8.041,28

Платни промет

* ОТП Банка * 400,0001.04.2016.

* ОТП Банка * 400,0004.05.2016.

* ОТП Банка * 80,0031.05.2016.

* ОТП Банка * 400,0001.06.2016.

* ОТП Банка * 45,0030.06.2016.

Укупно: 1.325,00
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Административне таксе

* Готовински рачуни * 1.200,0011.05.2016.

* Готовински рачуни * 616,0010.06.2016.

Укупно: 1.816,00

Трошкови оглашавања

* Готовински рачуни * 1.000,0010.06.2016.

Укупно: 1.000,00

Остали трошкови стечајне масе

* Готовински рачуни * 428,0010.06.2016.

Укупно: 428,00

24.995,66Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2016. 25.966,60
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