
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст.83/2010

23.02.2017.

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:01.10.2016. 31.12.2016.

 9.

Остала имовина

191.122.950,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

193.241.249,94Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

40.118,57

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.983.673,37

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.

01.10.2016.

 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 30.09.2016. године. (Табела 5. у прошлом извештајном периоду).
1. Укупна новчана средства на почетку извештајног периода евидентирана су платним изводом ОТП банке бр. 26 од 01.10.2016. 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.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

193.791.675,94

0,00

0,00

0,00

550.426,00

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

191.673.376,00

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

550.426,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

40.118,57

Укупно

1.983.673,37

Коментар

Повећање вредности имовине у Табели 1б за износ од 550.426,00 динара поништено је умањењем вредности имовине у истом износу у
Табели 1в.
Разлог ове евиденције је следећи:
У извештајном периоду је продат (наплаћен) део непокретне имовине стечајног дужника који је у ранијем периоду експроприсан у
корист ЈП Путеви Србије. Износ који је остварен продајом те имовине већи је од процењене  вредности, па је на тај начин дошло до
повећања вредности која је математички приказана у Табели 1г, и објашњена у Коментару за ту табелу.
Али у припремним активностима за продају морало је доћи до прилагођавања уписаних података да би се процедура продаје одрадила
коректно. Наиме при административном преносу катастарских парцела ЈП Путеви Србије је одузимало само површине које су биле
неопходне независно од површина катастарских парцела. Тако је у целокупном пакету који је наплаћен десет парцела одузето
парцијално. Катастар непокретности је ради провођења промена морао да изврши цепање наведених парцела на два дела - један део
који је одузет и други део који је остао у власништву стечајног дужника. Иста процедура морала је бити спроведена и у ЕРС-у: Парцела
која се цепала је најпре избрисана из базе података, а затим су уписане две са површинама које су у збиру давале површину избрисане
парцеле и са ценама сразмерно њиховим површинама.
Систем (ЕРС) је наведене промене евидентирао као смањење и повећање вредности имовине, а да је посао коректно урађен је
идентичан износ повећања и смањења вредности имовине.

 8.

40.118,57Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

550.426,00

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

1.983.673,37

 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

193.241.249,94

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

191.122.950,00

1в

0,00

550.426,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Коментар за евидентиране промене у овој табели, дат је уз претходну табелу.
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4.663.296,002.426.230,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 94.508,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

188.885.884,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

190.964.065,37

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

1.983.673,37

0,00

2.426.230,00

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

4.663.296,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

У току извештајног периода биле су две продаје непокретне имовине стечајног дужника, обе методом непосредне погодбе:
1. Продаја стана у стамбеној згради на Тргу ослобођења у Белој Паланци (откуп), и
2. Продаја пољопривредног земљишта у КО Сињац, КО Моклиште и КО Клисура (експропријација).
Друга продаја је организована груписањем парцела у две продајне целине: једна целина се састојала од имовине под разлучним
правом, а друга је била без терета.
Процењене вредности имовине су: 1.500.000,00 динара (стан) и 737.066,00 динара (пољопривредно земљиште), што даје укупан износ
од 2.237.066,00 динара.
Остварене купопродајне цене су: 940.215,00 динара (стан) и 3.723.081,00 динара (пољопривредно земљиште), што даје укупан износ од
4.663.293,00 динара.Разлика између купопродајне и процењене вредности је повећање вредности имовине и износи:  4.663.296,00 -
2.237.066,00 = 2.426.230,00 динара.
Обе продаје уредно су уписане у активности ЕРС-а.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

39.505,00

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

4.663.296,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

4.747.632,76

Списак готовинских прилива

4.663.296,00

0,00

21.081,7660.586,76

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

21.081,76

2а

0,004.726.551,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

23.750,00

0,00

23.750,00

0,00

Коментар

Поред наведеног прилива од продаје непокретне имовине, Костадиновић Србислав, дужник за судске таксе у парници  П.1010/2011
исплатио је свој дуг у целости, закупци пољопривредног земљишта Крстић Ивица, Николић Драган и Станковић Милица исплатили су
цео закуп по фактурама - 39.505,00 динара, док је ненаплаћена остала фактурисана закупнина за пољопривредно земљиште закупца
Вељковић Саше (10.000,00 динара) и за пословни простор закупца СТР Вака (11.081,76 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 0,0012.770,00

1.090.000,00 120.653,503. Прелиминарна награда ст. управника 120.653,50 1.210.653,500,00

0,00 0,00
4.

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

1.018.044,73 60.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 60.000,00 1.033.451,3644.593,37

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 57.363,372.390.814,73 180.653,50 180.653,50 2.514.104,86

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

17.551,10 7.367,891. Канцеларијски материјал 7.367,89 13.609,8911.309,10

80.222,22 15.506,052. Електрична енергија 15.506,05 95.728,270,00

78.126,72 0,003. Комуналне услуге 0,00 8.423,6869.703,04

16.617,30 8.913,494. Гориво и мазиво 8.913,57 6.913,5918.617,20

4.554,62 6.134,405. Пошта и телефон 6.135,30 2.150,128.538,90

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 7.394,778. Платни промет 7.394,77 0,007.394,77

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 -290,6911. Трошкови проф. обезбеђења имовине 0,00 0,000,00

31.200,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 0,0031.200,00

798,00 865,0013. Дневнице и путни трошкови 865,00 865,00798,00

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

1.280.711,30 -16.869,5915. Бруто зараде по уговору о делу 142.405,02 459.303,67804.538,04

70.000,00 21.000,0016. Књиговодствене услуге 21.000,00 7.000,0084.000,00

240.000,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 80.000,00160.000,00

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

0,00 116.215,8719. Административне таксе 116.215,87 17.942,8798.273,00

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 0,0056.160,00

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

0,00 37.330,0024. Остали трошкови стечајне масе 37.330,00 0,0037.330,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 1.387.862,051.956.115,84 363.133,47 203.567,19 771.820,98

Исплата трошкова одобрена је Решењима ПС Ниш и то:
1. од 22.11.2016. године за 10/2016 на износ: 182.672,33 динара,
2. од 22.12.2016. године за 11/2016 на износ:   87.794,69 динара,
3. од 27.01.2017. године за 12/2016 на износ: 162.666,45 динара и од 11.01.2017. године на износ од 110.653,50 динара.
Стварно настали трошкови не превазилазе лимит одобрених ни у једној категорији.
Коментар за негативни износ у овој табели у категоријама 11. и 15. дат је у Коментару уз Табелу 4.
У извештајном периоду исплаћен је велики део трошкова из ранијег периода и то: зараде по уговору о делу, трошкови адвоката,
комуналне услуге, трошкови огласа, књиговодствене услуге, трошкови вештачења и друго.
У наредни период преносе се обавезе у далеко нижем износу 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

154.985.541,50

7.

0,00

0,00

20.904.864,57

0,00

0,00

0,00

102.421.057,80

 5.

102.421.057,80

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

672.255,51

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

672.255,51

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. У овом извештајном периоду продат је део непокретне имовине под разлучним правом и исплаћен целокупан износ разлучног
потраживања Министарства финансија - Пореске управе у Белој Паланци у укупном износу од 438.857,02 динара за главни дуг и
233.398,49 динара за камату, а према Закључку стечајног судије о листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца од 23.08.2011.
године (ПП-37 и ПП-127).

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2016.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

40.098,69 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2016.

 5.

2.117.461,05

 4.

2.649.188,64

 2. 4.726.551,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

1.  Почетно стање на примарном пословном рачуну СД-а идентично је са почетним стањем на платном изводу ОТП банке бр. 26 од
01.10.2016. године - 40.098,69 динара.
2.  Укупан прилив - 4.726.551,00 динара (Табела 2а) односи се на продају некретнина у овом извештајном периоду (стан - 940.215,00
динара и пољопривредно земљиште - 3.723.081,00 динара), закуп у извештајном периоду (39.505,00 динара) и потраживања настала у
извештајном периоду (за судске таксе -23.750,00 динара).
3.  Укупан одлив - 2.117.461,05 динара (Табела 2б и Табела 2в умањено за исплату преко благајне) односи се на:
     3.1. Исплату трошкова стечајног поступка - 57.363,37 динара (судске таксе и део трошкова повереника);
     3.2. Исплату обавеза стечајне масе - 1.387.842,17 динара (зараде, адвокатске, комуналне, књиговодствене, ПТТ и услуге Катастра,
     трошкове огласа, вештачења, платног промета и остало);
     3.3 Намирење утврђених обавеза разлучног повериоца МФ Пореске управе - 672.255,51 динара.
6.  Крајње стање идентично је са крајњим стањем на изводу ОТП банке бр. 45 од 31.12.2016. године - износ 2.649.188,64 динара.

19,88

Крајње стање у благајни

19,8801.10.16.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.12.2016.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б
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Коментар

Средствима благајне исплаћен је део готовинског рачуна из ранијег периода, и тако је стање у благајни сведено на 0,00 динара.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Радован Динић1. 192.784,73

Србислав Костадиновић2. 318.101,16

Слободанка Јовановић3. 189.873,36

Жаклина Николић4. 27.292,59

Душан Пејовић5. 76.486,18

804.538,02Укупно

Продајом непокретности у овом извештајном периоду створени су услови да се исплате неисплаћене зараде по уговору о делу из
периода 2014. године па надаље и то:

1. Радовану Динићу исплаћене су зараде за 24 месеци - за целу 2014. и 2015. годину у бруто износу и доприноси за јануар 2016.
2. Србиславу Костадиновићу исплаћене су зараде за 19 месеци - од јуна до децембра 2014. и целу 2015. годину у бруто износу и
     доприноси за три месеца у 2016. години.
3. Слободанки Јовановић исплаћене су зараде за 12 месеци - за целу 2015. у бруто износу.
4. Жаклини Николић исплаћене су зараде за 3 месеца - за децембар 2015 године и јануар и фебруар 2016. године у бруто износу.
5. Душану Пејовићу исплаћене су зараде за 9 месеци - од марта до новембра 2016. године у бруто износу и допринос за децембар
     2016. године.

Поред исплате зарада у овом периоду извршен је и отпис дела потраживања за зараде из следећих разлога:
а) Душану Пејовићу отписан је део доприноса у износу од 5.930,70 динара, јер су уписиване зараде са здравственим осигурањем, а
     Душан је у међувремену засновао радни однос, па се зараде по уговору о делу обрачунавају без доприноса за здравствено
     осигурање.
б) Србиславу Костадиновићу такође је извршен отпис дела доприноса за здравство у износу од 14.728,51 динара, јер је у међувремену
     стекао статус пензионера.
в) Радовану Динићу отписан је део зарада и доприноса у укупном износу од 138.906,09 динара, јер је њему, након заснивања радног
     односа смањен обим ангажовања код стечајног дужника са 10.000,00 на 5.000,00 динара нето на месечном нивоу.

Ове неправилности у књижењу зарада нису благовремено уочене, пошто исплата зараде није било због недостатка средстава, па се
уписани подаци нису проверавали нити кориговали.

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

2.004.755,13

188.885.884,00

94.508,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

193.634.335,77

Лиценце и патенти

0,00

2.649.188,64

 8.

31.12.2016.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства
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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

Списак остварених активности у извештајном периоду

21.10.2016.  Закључење Споразума о откупу стана
Дана 28.06.2016. године Братислав Цветковић поднео је захтев стечајном управнику за откуп стана у ул. Крсте Тошића 5/Д у Белој
Паланци 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. Одбор
поверилаца је сагласност за откупом стана донео 06.09.2016. године.
Стечајни управник је дана 21.10.2016. године закључио Споразум о регулисању међусобних права и обавеза са Цветковић Братиславом.

26.10.2016.  Достављање података по захтеву Министарства привреде
По захтеву Министарства привреде, обрађени су подаци о повериоцима стечајног дужника који се односе на износ утврђених
потраживања на испитним рочиштима и споровима, свим пресудама као и осталим правним основама за потраживање, исплаћеним
потраживањима како од стране стечајног дужника, тако и преко фонда солидарности, раздвојено на обезбеђена и необезбеђена
потраживања, као и на главни дуг и остала потраживања. Подаци су послати у Министарство 26.10.2016. године.

29.10.2016.  Раскид Уговора о закупу са Драганом Вељковићем
Закупац пољопривредног земљишта из периода пре отварања стечаја Драган Вељковић, на основу претходног уговора уплаћивао је
редовно закупнину у годишњем износу од 303,00 € и наставио са уплатама у стечају, без обнављања уговора. Исти износ уплатио је и за
ову економску годину дана 28.09.2016. године – 37.330,00 динара. Међутим до момента док није уписана накнадно пронађена имовина
стечајног дужника у КО Мокра, износ закупнине је био адекватан. Како се проналажењем нове имовине утврдило да закупац користи
много већу површину земљишта у власништву стечајног дужника, од - до тада познате, износ закупнине постао је непримерен. Из тих
разлога постојећи уговор из периода пре стечаја је морао  да се ревидира. Након уплате стечајни управник је у више наврата – усмено и
писаним путем обавештавао закупца о насталој ситуацији, али је сарадња закупца изостала. Стечајни управник је био приморан да
уплаћена средства врати – уместо закупцу, који није хтео да достави рачун за повраћај – преносом на депозитни рачун Основног суда у
Пироту.
О раскиду Уговора о закупу, као и о повраћају уплаћених средстава стечајни управник је у писменој форми обавестио закупца, као и
Основни суд у Пироту.

01.11.2016.  Обавештење дато Суду и Одбору поверилаца о продаји стана
Обавештење да је купац стана у Белој Паланци у ул. Крсте Тошића 5/д, Братислав Цветковић, дана 28.10.2016. године  исплатио
купопродајну вредност стана у целости на основу закљученог уговора од 21.10.2016. године, достављено је Привредном суду у Нишу и
Одбору поверилаца стечајног дужника.

15.11.2016.  Сагласност Одбора поверилаца за продају имовине непосредном погодбом
Пре овог извештајног периода 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 – Манастиру Св. Димитрија из
Дивљана:
-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;
-Добијена је сагласност Одбора поверилаца за продају објеката по понуди Манастира.
До реализације продаје није дошло јер је одбијен захтев за упис у задружну имовину од стране РГЗ СКН Бела Паланка.
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16.11.2016.  Уплата накнаде за експроприсано пољопривредно земљиште
Споразумом између стечајног дужника и ЈП  Путеви Србије о накнади за административно одузето пољопривредно земљиште од
31.08.2016. године, обавезало се ЈП Путеви Србије да као корисник експропријације стечајном дужнику исплати накнаду у износу од
3.723.081,00 динара по основу пет Решења из 2011. и 2012. године, а по договореним ценама из Понуда које цене је прихватио и Одбор
поверилаца. Своју обавезу ЈП Путеви Србије је испунило 16.11.2016. године.

25.11.2016.  Пријава бесправно изграђених објеката за легализацију
Стечајни управник је на основу члана 7.  Закона о озакоњењу објеката (Службени гласник РС број 96/2015) пријавио Одељењу за
урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове Општине Бела Паланка пет грађевинских објеката у
власништву стечајног дужника како би се покренуо поступак озакоњења. Изузев једног, сви пријављени објекти се налазе на земљишту
у власништву стечајног дужника: два објекта у комплексу Машински парк, Пекара, продавница у селу Долац, док се један објекат –
гаража налази на катастарској парцели  у власништву Општине Бела Паланка.

28.11.2016.  Захтев 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.
Служба Катастра је решавајући по ранијем захтеву стечајног управника од 08.08.2016. донела Решења 09.09.2016. године, за оне
парцеле које су предмет продају која ће се обавити у јануару 2017 године.
Сада предмет Захтева чине непокретности у 13 КО и то: Бабин Кал, Бела Паланка – Варош, Бела Паланка – Ван Варош, Витановац,
Клење, Козја, Кременица, Ореовац, Пајеж, Сињац, Тамњаница, Црвени брег и Чифлик. Добијање ове документације, ће, уз остала
документа (од Агенције за Реституцију), омогућити брзу припрему продајне документације за наредни циклус продаје.

09.12.2016.  Издавање пољопривредног земљишта у закуп
У периоду од 21.10.2016. до 23.11.2016. године стечајни управник је закључио уговоре о закупу пољопривредног земљишта са четири
физичка лица и то: Милицом Станковић, Драганом Николић, Ивицом Крстић и Сашом Вељковић. Укупна површина издатог земљишта је
4.95.05 ha, а земљиште се налази у Катастарским општинама: Ново Село, Кременица, Црвени брег и Моклиште. Цена закупа за период
до продаје истог. а најкасније до краја економске 2016/2017. године је 10.000,00 динара по хектару.
Закупци су своје финансијске обавезе – закупнину исплатили до 09.12.2016. године.

13.12.2016.  Намирење разлучног повериоца МФ Пореска управа
Јавно предузеће Путеви Србије исплатило је накнаду стечајном дужнику за експроприсано пољопривредно земљиште у КО Клисура,
Сињац и Моклиште. Како су експроприсане парцеле садржавале и имовину стечајног дужника над којом је конститиусано обезбеђење
од стране разлучног повериоца – 7 катастарских парцела у КО Моклиште, створени су услови као и законска обавеза да се изврши
намирење разлучног повериоца.
Разлучно право остварено је од стране МФ Пореске управа Експозитуре у Белој Паланци, а утврђено Закључком Привредног суда у
Нишу од 23.08.2011. године. Стечајни управник је извршио обрачун намирења разлучног повериоца по коме је извршена исплата у
100% износу утврђеног потраживања – односно 672.255,51 динара.
Обавештење о извршеној наплати од стране ЈП Путеви Србије, обрачуну намирења и исплати разлучног повериоца достављено је
Привредном суду Ниш и Одбору поверилаца дана 13.12.2016. године.

29.12.2016.  Давање сагласности за пролаз електричних водова
Привредно друштво Борјана Доо из Пирота затражило је дана 28.10.2016. године сагласност стечајног дужника за пролазак електричнх
водова преко 14 катастарских парцела уписаних у ЛН 28 КО Клисура у власништву стечајног дужника, а ради прикључења на 10kV вод.
Уз захтев је достављена и скица водова као и позиција трафо станице. Ово привредно друштво има пољопривредно земљиште у
непосредном суседству наведених парцела стечајног дужника. Одбор поверилаца је на својој седници од 19.12.2016. године разматрао
овај захтев и донео одлуку о давању сагласности за службеност пролаза електричних водова, коју је стечајни управник доставио ПД
Борјана 29.12.2016. године.

31.12.2016.  Исплата обавеза стечајног дужника
Продајом – откупом стана и наплатом административно одузетог пољопривредног земљишта – створени су услови да стечајни дужник
исплати део нагомиланих трошкова који нису исплаћивани због недостатка новчаних средстава. Поједини трошкови који су исплаћени у
овом периоду потичу из 2011. године. До краја 2016. године исплаћено је укупно 2.117.461,05 динара, од чега:
1.  Трошкови стечајног поступка - 57.363,37 динара: судске таксе и део трошкова стачајног управника за повереника;
2. Обавезе стечајне масе - 1.387.862,05 динара: зараде, адвокатске, комуналне, књиговодствене, ПТТ и услуге Катастра, трошкови
огласа, вештачења, платног промета и друго;
3.  Намирење утврђених обавеза разлучног повериоца МФ Пореске управе - 672.255,51 динара.
Највећи износ у исплати чине бруто зараде ангажованим радницима по уговору о делу које су исплаћене у укупном износу од
804.538,04 динара, а покривају период од почетка 2014. године, до краја 2015. године у 100% износу, и део зарада из 2016. године.

31.12.2016.  Отпис дела зарада ангажованих лица
Поред исплате зарада у овом периоду извршен је и отпис дела потраживања за зараде, јер је при упису задужење (у ранијем периоду)
књижен бруто износ са здравственим осигурањем, а при промени статуса ангажованог лица  - одласка у пензију или заснивања радног
односа закључењем уговора о раду са трећим лицем из обрачуна зарада требало је изоставити здравствено осигурање. Други разлог за
отпис дела обавеза је смањење обима ангажовања једног радника. Укупан износ отписаних обавеза износи  159.565,30 динара, а
аналитички  по ангажованим лицима је дат у коментару уз Табелу 4 овог извештаја.
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31.12.2016.  Нове потврде - Обавештења од Агенције за реституцију
Имовина стечајног дужника састоји се од више од 2000 катастарских парцела које се налазе у 31 катастарској општини, а прве потврде –
обавештења да за имовину стечајног дужника за коју је поднет упит нису пронађени захтеви за враћање одузете имовине, односно
обештећење добијена су од Агенције за реституцију још априла 2016. године. Стечајни управник је и 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 децембра 2016. године стигле су потврде из Агенције за парцеле у нове четири катастарске општине: Ново Село, Ореовац, Бела
Паланка – Варош, Чифлик, као и Обавештење за једну парцелу у КО Бела Паланка – Варош, која је предмет захтева за повраћај заведен у
Агенцији, а поступак је у току. Активности на овом послу настављају се у наредном периоду за преосталу имовину стечајног дужника – 5
катастарских општина.

31.12.2016.  Комплетирање Продајне документације за 8 имовинских целина
За потребе продаје дела непокретне имовине стечајног дужника урађене су многобројне припремне активности прибављањем
потребне документације за продају још у мају 2016. године, али до продаје није дошло јер је на основу новог Закона о задругама
(Службени гласник РС број 112/2015), а у складу са члановима 107, 108, 109, 110 и 111, стечајни дужник био у обавези да изврши
провођење промена врсте права и облика својине, тј превођење друштвене у задружну својину имовине која се излаже продаји. Захтев
Служби Катастра непокретности Бела Паланка упућен је са целокупном неопходном документацијом  о теретном стицању имовине у
току прошлог извештајног периода, а до краја ове године сви захтеви су решени, издати су нови листови непокретности и целокупна
документација (заједно са документима која је прибављена у ранијем периоду – купопродајни уговори, обавештења од Агенције за
реституцију и др) је комплетирана.
Планирани метод продаје је јавно надметање.
Предвиђено је да се јануара 2017. године објави оглас, а фебруара изложи продаји непокретна имовина стечајног дужника
(пољопривредно и шумско земљиште) груписана у осам имовинских целина:
1. КО Дол-1
2. КО Дол-2
3. КО Градиште 1
4. КО Вргудинац-1
5. КО Вргудинац-2
6. КО Клисура
7. КО Букоровац
8. КО Врандол и КО Крупац
Ликвидациона вредност свих осам имовинских целина је 20.862.091,00 динара, почетна цена на јавном надметању за све имовинске
целине износи 10.431.045,50 динара, а укупан депозит за учешће у поступку продаје износи 4.172.418,20 динара.
Продајна документације је иновирана, комплетирана и достављена стручном сараднику – правнику у Агенцији за лиценцирање
стечајних управника на верификацију.

31.12.2016.  Редовне активности
 У току извештајног периода стечајни управник је обављао и редовне активности везане за спровођење стечајног поступка: израда
месечних планова трошкова, 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

23.02.2017.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:01.10.2016. 31.12.2016.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

* Цветковић Братислав *
940.215,00

20-1113-11266-
446805-27097

21.10.2016.

* ЈП Путеви Србије * Београд
1.450.011,00

20-1113-11267-
446818-27099

01.10.2016.

* ЈП Путеви Србије * Београд
2.273.070,00

20-1113-11267-
446814-27098

01.10.2016.

Укупно: 4.663.296,00

Закуп (у извештајном периоду)

* Станковић Милица * 5.818,002016-09 01.11.2016.

* Николић Драган * 3.844,002016-10 01.11.2016.

* СТР Вака Бабушница * 3.696,422016-11 05.10.2016.

* СТР Вака Бабушница * 3.690,192016-12 30.11.2016.

* Крстић Ивица * 29.843,002016-13 05.12.2016.

* СТР Вака Бабушница * 3.695,152016-14 05.12.2016.

* Вељковић  Саша * 10.000,002016-15 05.12.2016.

Укупно: 60.586,76

Потраживања (у извештајном периоду)

* Костадиновић Србислав * 23.750,002016-16 26.12.2016.

Укупно: 23.750,00

Укупни приходи: 4.747.632,76
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2016.за период од: 31.12.2016.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 110.653,501213 13.12.2016.

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 10.000,001214 31.12.2016.

Укупно: 120.653,50

Накнада трошкова стечајног управника

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 20.000,001179 31.10.2016.

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 20.000,001215 31.12.2016.

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 20.000,001193 30.11.2016.

Укупно: 60.000,00

180.653,50Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* М.Г.М. д.о.о.  * Бела Паланка 2.980,001180 26.10.2016.

* Готовински рачуни * 374,991217 01.12.2016.

* Готовински рачуни * 560,001218 01.12.2016.

* МИЛЕНЕТ д.о.о. * Ниш 2.400,001219 01.12.2016.

* Готовински рачуни * 1.052,901220 12.12.2016.

Укупно: 7.367,89

Електрична енергија

* ЕПС Снабдевање * 4.579,071181 31.10.2016.

* ЕПС Снабдевање * 500,221182 31.10.2016.

* ЕПС Снабдевање * 4.615,161197 30.11.2016.

* ЕПС Снабдевање * 501,761198 30.11.2016.

* ЕПС Снабдевање * 4.793,901221 31.12.2016.

* ЕПС Снабдевање * 515,941222 31.12.2016.

Укупно: 15.506,05

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 1.999,901199 29.11.2016.

* Готовински рачуни * 3.913,101223 07.12.2016.

* Готовински рачуни * 999,871224 13.12.2016.

* Готовински рачуни * 1.005,891225 20.12.2016.

* Готовински рачуни * 994,731226 26.12.2016.

Укупно: 8.913,49

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 1.381,701183 31.10.2016.

* Готовински рачуни * 104,001200 14.11.2016.

* Готовински рачуни * 92,001201 14.11.2016.

* Готовински рачуни * 104,001202 21.11.2016.

* Готовински рачуни * 92,001203 26.11.2016.

* Готовински рачуни * 92,001204 26.11.2016.

* Готовински рачуни * 2.190,701205 30.11.2016.

* Готовински рачуни * 92,001227 08.12.2016.

* Готовински рачуни * 92,001228 08.12.2016.

* Готовински рачуни * 92,001229 08.12.2016.

* Готовински рачуни * 115,001230 17.12.2016.

* Готовински рачуни * 92,001231 23.12.2016.

* Готовински рачуни * 115,001232 29.12.2016.

* Готовински рачуни * 104,001233 30.12.2016.

* Готовински рачуни * 1.376,001234 31.12.2016.
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Пошта и телефон

Укупно: 6.134,40

Платни промет

* ОТП Банка * 400,001184 01.10.2016.

* ОТП Банка * 90,001185 31.10.2016.

* ОТП Банка * 400,001206 01.11.2016.

* ОТП Банка * 3.134,751207 30.11.2016.

* ОТП Банка * 2.970,021236 31.12.2016.

* ОТП Банка * 400,001235 01.12.2016.

Укупно: 7.394,77

Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 865,001237 14.12.2016.

Укупно: 865,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Динић Радован * 7.911,391186 31.10.2016.

* Пејовић Душан * 7.911,391187 31.10.2016.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781188 31.10.2016.

* Костадиновић Србислав * 15.822,781189 31.10.2016.

* Динић Радован * 7.911,391208 30.11.2016.

* Пејовић Душан * 7.911,391209 30.11.2016.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781210 30.11.2016.

* Костадиновић Србислав * 15.822,781211 30.11.2016.

* Динић Радован * 7.911,391238 31.12.2016.

* Пејовић Душан * 7.911,391239 23.12.2016.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781240 31.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 15.822,781241 31.12.2016.

Укупно: 142.405,02

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001190 31.10.2016.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001212 30.11.2016.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001242 31.12.2016.

Укупно: 21.000,00

Административне таксе

* РГЗ Служба за катастар непокретности * 92.273,001191 10.10.2016.

* Републичке административне таксе * 6.000,001192 10.10.2016.

* ЈВП Србијаводе * 17.942,871243 31.12.2016.

Укупно: 116.215,87

Остали трошкови стечајне масе

* Министарство правде Основни суд Пирот * 37.330,001216 05.12.2016.

Укупно: 37.330,00

363.132,49Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 543.785,99

12ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БЕЛА ПАЛАНКА СА О.С.О. БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА 30 - Извештај за  октобар - децембар 2016.



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

01.10.2016. 40.118,57Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2016.за период од: 31.12.2016.

Имовина

* Цветковић Братислав * 940.215,0028.10.2016.

* ЈП Путеви Србије * Београд 1.450.011,0016.11.2016.

* ЈП Путеви Србије * Београд 2.273.070,0016.11.2016.

Укупно: 4.663.296,00

Закуп (у извештајном периоду)

* Станковић Милица * 5.818,0002.11.2016.

* Николић Драган * 3.844,0002.11.2016.

* Крстић Ивица * 29.843,0009.12.2016.

Укупно: 39.505,00

Потраживања (у извештајном периоду)

* Костадиновић Србислав * 23.750,0026.12.2016.

Укупно: 23.750,00

4.726.551,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2016.за период од: 31.12.2016.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

* Министарство правде Привредни суд Ниш * 8.880,0014.11.2016.

* Министарство правде Привредни суд Ниш * 3.890,0014.11.2016.

Укупно: 12.770,00

Накнада трошкова стечајног управника

* Мирољуб Димитријевић ПР СУ * 5.000,0014.11.2016.

* Мирољуб Димитријевић ПР СУ * 1.549,0014.11.2016.

* Мирољуб Димитријевић ПР СУ * 1.870,0514.11.2016.

* Мирољуб Димитријевић ПР СУ * 2.999,3614.11.2016.

* Мирољуб Димитријевић ПР СУ * 1.126,5314.11.2016.

* Мирољуб Димитријевић ПР СУ * 4.413,0014.11.2016.

* Мирољуб Димитријевић ПР СУ * 1.498,5614.11.2016.

* Мирољуб Димитријевић ПР СУ * 3.705,2014.11.2016.

* Мирољуб Димитријевић ПР СУ * 1.500,0014.11.2016.

* Мирољуб Димитријевић ПР СУ * 4.009,5014.11.2016.

* Мирољуб Димитријевић ПР СУ * 1.221,9814.11.2016.

* Мирољуб Димитријевић ПР СУ * 3.596,7014.11.2016.

* Мирољуб Димитријевић ПР СУ * 4.999,4214.11.2016.

* Мирољуб Димитријевић ПР СУ * 2.925,0014.11.2016.

* Драгомир Јовановић ПР СУ * 4.179,0714.11.2016.

Укупно: 44.593,37

Обавезе стечајне масе
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Канцеларијски материјал

* Готовински рачуни * 357,0025.10.2016.

* М.Г.М. д.о.о.  * Бела Паланка 3.000,0002.11.2016.

* М.Г.М. д.о.о.  * Бела Паланка 3.000,0002.11.2016.

* МИЛЕНЕТ д.о.о. * Ниш 1.200,0014.11.2016.

* М.Г.М. д.о.о.  * Бела Паланка 2.980,0027.12.2016.

* Готовински рачуни * 772,1027.12.2016.

Укупно: 11.309,10

Комуналне услуге

* ЈКП Комнис * 2.420,0023.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.420,0023.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.420,0023.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.178,0023.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.178,0023.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.178,0023.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.178,0023.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.178,0023.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.178,0023.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.178,0023.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.178,0023.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.178,0023.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.178,0023.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.309,5523.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.097,2323.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.097,2323.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.097,2323.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.097,2323.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.097,2323.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.059,1123.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.059,1123.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.059,1123.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.059,1123.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.059,1123.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.059,1123.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.059,1123.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.059,1123.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.059,1123.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.059,1123.12.2016.

* ЈКП Комнис * 2.059,1123.12.2016.

* ЈКП Комнис * 1.873,8923.12.2016.

* ЈКП Комнис * 1.873,8923.12.2016.

* ЈКП Комнис * 1.469,3523.12.2016.

Укупно: 69.703,04

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 5.416,2625.10.2016.

* Готовински рачуни * 3.000,7025.10.2016.

* Готовински рачуни * 2.000,5425.10.2016.

* Готовински рачуни * 6.199,7425.10.2016.

* Готовински рачуни * 0,0627.12.2016.

* Готовински рачуни * 1.999,9027.12.2016.

Укупно: 18.617,20

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 208,0025.10.2016.

* Готовински рачуни * 115,0025.10.2016.

* Готовински рачуни * 92,0025.10.2016.

* Готовински рачуни * 92,0025.10.2016.

* Готовински рачуни * 219,0025.10.2016.

* Готовински рачуни * 104,0025.10.2016.

* Готовински рачуни * 1.134,2025.10.2016.

* Готовински рачуни * 92,0025.10.2016.

* Готовински рачуни * 2.406,4225.10.2016.
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Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 1.381,7023.11.2016.

* Готовински рачуни * 104,0027.12.2016.

* Готовински рачуни * 92,0027.12.2016.

* Готовински рачуни * 104,0027.12.2016.

* Готовински рачуни * 92,0027.12.2016.

* Готовински рачуни * 92,0027.12.2016.

* Готовински рачуни * 2.190,7027.12.2016.

* Готовински рачуни * 19,8831.12.2016.

Укупно: 8.538,90

Платни промет

* ОТП Банка * 400,0001.10.2016.

* ОТП Банка * 90,0031.10.2016.

* ОТП Банка * 400,0001.11.2016.

* ОТП Банка * 3.134,7530.11.2016.

* ОТП Банка * 400,0001.12.2016.

* ОТП Банка * 2.970,0231.12.2016.

Укупно: 7.394,77

Вештачења и процене

* Гео Систем Плус * 31.200,0002.11.2016.

Укупно: 31.200,00

Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 798,0025.10.2016.

Укупно: 798,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Динић Радован * 7.911,3910.11.2016.

* Динић Радован * 7.911,3910.11.2016.

* Динић Радован * 7.911,3910.11.2016.

* Динић Радован * 7.911,3910.11.2016.

* Динић Радован * 7.911,3910.11.2016.

* Динић Радован * 7.911,3910.11.2016.

* Динић Радован * 7.911,3910.11.2016.

* Динић Радован * 7.911,3910.11.2016.

* Динић Радован * 7.911,3910.11.2016.

* Динић Радован * 7.911,3910.11.2016.

* Костадиновић Србислав * 15.822,7810.11.2016.

* Костадиновић Србислав * 15.822,7810.11.2016.

* Костадиновић Србислав * 15.822,7810.11.2016.

* Костадиновић Србислав * 15.822,7810.11.2016.

* Костадиновић Србислав * 15.822,7810.11.2016.

* Костадиновић Србислав * 15.822,7810.11.2016.

* Јовановић Слободанка * 15.822,7810.11.2016.

* Јовановић Слободанка * 15.822,7810.11.2016.

* Јовановић Слободанка * 15.822,7810.11.2016.

* Јовановић Слободанка * 15.822,7810.11.2016.

* Јовановић Слободанка * 15.822,7810.11.2016.

* Јовановић Слободанка * 15.822,7810.11.2016.

* Николић Жаклина * 9.097,5310.11.2016.

* Николић Жаклина * 9.097,5310.11.2016.

* Николић Жаклина * 9.097,5310.11.2016.

* Пејовић Душан * 9.097,5310.11.2016.

* Пејовић Душан * 9.097,5310.11.2016.

* Пејовић Душан * 7.911,3910.11.2016.

* Пејовић Душан * 7.911,3910.11.2016.

* Пејовић Душан * 7.911,3910.11.2016.

* Пејовић Душан * 7.911,3910.11.2016.

* Пејовић Душан * 7.911,3910.11.2016.

* Динић Радован * 7.911,3910.11.2016.

* Динић Радован * 7.911,3910.11.2016.

* Костадиновић Србислав * 15.822,7810.11.2016.

15ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БЕЛА ПАЛАНКА СА О.С.О. БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА 30 - Извештај за  октобар - децембар 2016.



Бруто зараде по уговору о делу

* Динић Радован * 7.911,3923.12.2016.

* Динић Радован * 7.911,3923.12.2016.

* Динић Радован * 7.911,3923.12.2016.

* Динић Радован * 7.911,3923.12.2016.

* Динић Радован * 7.911,3923.12.2016.

* Динић Радован * 7.911,3923.12.2016.

* Динић Радован * 7.911,3923.12.2016.

* Динић Радован * 7.911,3923.12.2016.

* Динић Радован * 7.911,3923.12.2016.

* Динић Радован * 7.911,3923.12.2016.

* Динић Радован * 7.911,3923.12.2016.

* Динић Радован * 7.911,3923.12.2016.

* Јовановић Слободанка * 15.822,7823.12.2016.

* Јовановић Слободанка * 15.822,7823.12.2016.

* Јовановић Слободанка * 15.822,7823.12.2016.

* Јовановић Слободанка * 15.822,7823.12.2016.

* Јовановић Слободанка * 15.822,7823.12.2016.

* Јовановић Слободанка * 15.822,7823.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 15.822,7823.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 15.822,7823.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 15.822,7823.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7823.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7823.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7823.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7823.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7823.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7823.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7823.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7823.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7823.12.2016.

* Пејовић Душан * 7.911,3923.12.2016.

* Пејовић Душан * 7.911,3923.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0027.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0027.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0027.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0027.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0027.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0027.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0027.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0027.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0027.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7823.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7823.12.2016.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7823.12.2016.

* Динић Радован * 2.911,3923.12.2016.

* Пејовић Душан * 2.911,3923.12.2016.

Укупно: 804.538,04

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0004.11.2016.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0004.11.2016.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0004.11.2016.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0004.11.2016.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0004.11.2016.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0004.11.2016.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0004.11.2016.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0004.11.2016.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0004.11.2016.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0023.11.2016.

* Ответ д.о.о * 7.000,0004.11.2016.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0023.12.2016.

Укупно: 84.000,00
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Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0004.11.2016.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0004.11.2016.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0004.11.2016.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0005.12.2016.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0005.12.2016.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0005.12.2016.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0005.12.2016.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0005.12.2016.

Укупно: 160.000,00

Административне таксе

* РГЗ Служба за катастар непокретности * 92.273,0023.11.2016.

* Републичке административне таксе * 6.000,0023.11.2016.

Укупно: 98.273,00

Трошкови оглашавања

* Агенција за приватизацију - Центар за стечај * 56.160,0023.12.2016.

Укупно: 56.160,00

Остали трошкови стечајне масе

* Министарство правде Основни суд Пирот * 37.330,0005.12.2016.

Укупно: 37.330,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци

Министарство финансија ПУ Експозитура Бела Паланка 672.255,5113.12.2016.

Укупно: 672.255,51

2.117.480,93Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2016. 2.649.188,64
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