
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст.83/2010

25.12.2017.

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:01.07.2017. 30.09.2017.

 9.

Остала имовина

172.464.045,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

178.731.801,79Укупно без депозита

0,00

 5.

3.000.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

1.186.186,40

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.987.062,39

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.

01.07.2017.

 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 30.06.2017. године. (Табела 5. у прошлом извештајном периоду).
1. Укупна новчана средства на почетку извештајног периода евидентирана су платним изводом ОТП банке бр. 45 од 01.07.2017. године -
износ од 1.186.186,40 динара, ороченим средствима у Војвођанској банци у износу од 3.000.000,00 динара и благајничким дневником
на дан 31.12.2016. године - 0,00 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 953.231,17 динара.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

175.731.801,79

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

94.508,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

172.464.045,00

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

0,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

1.186.186,40

Укупно

1.987.062,39

Коментар

Без промене вредности имовине у извештајном периоду.

 8.

1.186.186,40Готовина 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

1.987.062,39

 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

175.731.801,79

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

172.464.045,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Без промене вредности имовине у извештајном периоду.

14.850,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 94.508,00

0,00

14.850,00

0,00

Лиценце и патенти

172.464.045,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

174.530.765,39

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

1.972.212,39

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

0,00

0,00

 4.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 1.

 6.

Остала имовина

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене

0,00

 7. 0,00 0,00

 5.

0,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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Коментар

У извештајном периоду наплаћен је део потраживања од СТР Вака из Бабушнице по основу закупа из периода након отварања стечаја.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

49.814,00

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

49.814,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,0049.814,00

0,00

13.315,07

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

14.850,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,0077.979,07

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 прилив у извештајном периоду од 77.979,07 динара састоји се од неколико категорија:
1. Камата у износу од 13.315,07 резултат је двомесечног орочавања новчаних средстава у износу од 3.000.000,00 динара за период од
06.06.2017. до 08.08.2017. године.

4. У овом извештајном периоду наплаћен је део потраживања која су настала у току стечаја од редовног закупца продавнице у Бежишту
- СТР Вака из Бабушнице - који плаћа закуп на месечном нивоу - у износу од 14.850,00 динара.

10. Фактурисани закуп у извештајном периоду за пољопривредно земљиште у износу од 49.814,00 динара на годишњем нивоу
наплаћен је у 100% износу.
Фактура у износу од 13.644,00 динара односи се на закупца Бојана Станковић за годишњи закуп за економску 2016/2017. годину.
Износ од 36.170,00 динара уплатио је на рачун стечајног дужника дана 29.09.2017. године бивши закупац Драган Вељковић, са којим је
раскинут уговор о закупу још прошле године, а прошлогодишња закупнина враћена депоновањем средстава у Основни суд Пирот
(бивши закупац одбио је да достави текући рачун за повраћај закупнине, па је стечајни управник био приморан на овај корак о чему је
обавестио Д.Вељковића у писаној форми). Због одсуства сарадње, стечајни управник ће исту процедуру поновити и овог пута.
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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

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

470.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 470.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

651.103,06 10.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 10.000,00 661.103,060,00

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 0,001.391.103,06 10.000,00 10.000,00 1.401.103,06

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

16.655,99 6.824,201. Канцеларијски материјал 6.824,20 16.046,207.433,99

47.356,53 16.891,122. Електрична енергија 16.891,12 64.247,650,00

8.423,68 0,003. Комуналне услуге 0,00 8.423,680,00

16.919,30 20.302,534. Гориво и мазиво 20.302,53 20.302,5316.919,30

10.176,08 5.889,505. Пошта и телефон 5.889,50 7.107,618.957,97

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 2.802,348. Платни промет 2.802,34 0,002.802,34

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

0,00 0,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 0,00 0,000,00

0,00 103.950,0012. Вештачења и процене 103.950,00 103.950,000,00

1.012,00 2.413,0013. Дневнице и путни трошкови 2.413,00 2.413,001.012,00

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

162.972,34 173.256,0015. Бруто зараде по уговору о делу 173.256,00 172.861,02163.367,32

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

0,00 40.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 40.000,00 40.000,000,00

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

0,00 64.208,0019. Административне таксе 64.208,00 64.208,000,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

190.380,00 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 0,00190.380,00

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 411.872,92554.779,81 457.536,69 457.536,69 600.443,58

Исплата трошкова одобрена је Решењима ПС Ниш и то:
1. од 10.10.2017. године за 07/2017 на износ:   81.299,27 динара,
2. од 10.10.2017. године за 08/2017 на износ: 274.807,73 динара,
3. од 18.12.2017. године за 09/2017 на износ: 111.429,69 динара.
Стварно настали трошкови не превазилазе лимит одобрених ни у једној категорији.
У извештајном периоду исплаћени су углавном трошкови стечајне масе из претходног квартала и један део трошкова из ранијег
периода.
Износ од 3.000.000,00 динара остварен продајом непокретне имовине стечајног дужника и даље је орочен.

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

149.156.929,70

7.

0,00

0,00

15.076.252,77

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

15.076.252,77

Врста одлива

Разлучни повериоци

149.156.929,70

Коментар

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.
Повећање обавеза по основу испитних рочишта или додатних обрачуна камата у извештајном периоду није било.
Такође није било намирења поверилаца у извештајном периоду.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2017.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

1.186.186,40 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2017.

 5.

411.872,92

 4.

852.292,55

 2. 77.979,07

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на примарном пословном рачуну стечајног дужника идентично је са почетним стањем на платном изводу ОТП банке
бр. 45 од 01.07.2017. године – 1.186.186,40 динара.
2. Укупан прилив од 77.979,07 динара аналитички је објашњен у Коментару уз Табелу 2а.
3. Укупан одлив у извештајном периоду у укупном износу од 411.872,92 динара састоји се од:
- 190.380,00 динара - за исплату трошкова оглашавања у прошлом извештајном периоду;
- 163.367,32 динара - за исплату зарада из прошлог извештајног периода;
-  21.000,00 динара - за исплату кљиговодствених услуга из претходног извештајног периода;
-  као и исплате осталих обавеза из прошлог извештајног периода;
6. Крајње стање на примарном пословном рачуну стечајног дужника идентично је са крајњим стањем на платном изводу ОТП банке бр.
56. од 29.09.2017. године – 852.292,55 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.17.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2017.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

Промета новчаних средстава преко благајне у извештајном периоду није било.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Душан Пејовић1. 23.734,17

Предраг Бакрач2. 36.785,08

Слободанка Јовановић3. 47.468,34

Србислав Костадиновић4. 47.468,34

Радован Динић5. 7.911,39

163.367,32Укупно

У извештајном периоду исплаћене су зараде по уговору о делу које се односе на претходни квартал односно на месеце април, мај и јуни
2017. године.
Наведени износ у складу је са подацима из Табеле 2б - обавезе стечајне масе - линија 15 - бруто зараде по уговору о делу.
У овом извештајном периоду дошло је до замене Радована Динића (Р.бр. 5) који је остварио зараду за април 2017. године,
новоангажованим лицем Предрагом Бакрачем (Р.бр. 2), који је упошљен од маја 2017. године.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

3.000.000,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.972.212,39

172.464.045,00

94.508,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

178.383.057,94

Лиценце и патенти

0,00

852.292,55

 8.

30.09.2017.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
* дневни изводи за извештајни период
* евиденција извода по врстама прилива и одлива
* спецификација излазних и улазних фактура
* извештај повереника о оствареним активностима
* извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

6ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БЕЛА ПАЛАНКА СА О.С.О. БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА 30 - Извештај за  јул - септембар 2017.



Списак остварених активности у извештајном периоду

06.07.2017.  Понуда вештака за процену ликвидационе вредности пољопривредног земљишта
Од предузећа УНИ-Пројект Плус д.о.о. из Сврљига добијена је понуда за процену пољопривредног земљишта за укупно 385
катастарских парцела у 15 катастарских општина, на територији општине Пирот по цени од 1.200,00 динара по катастарској парцели.

10.07.2017.  Понуда вештака за процену ликвидационе вредности пољопривредног земљишта
Од судског вештака за област пољопривреде Драгољуба Пејчића добијена је понуда за процену пољопривредног земљишта – 385
катастарских парцела у 15 катастарских општина, на територији општине Пирот по цени од 110.000,00 динара за целокупан посао.

11.07.2017.  Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку
Повереник стечајног управника израдио је детаљан извештај о току стечајног поступка почев од самог отварања стечаја до датума
извештавања, систематизован по областима – логичким целинама које чине законски обавезне активности у стечају. У оквиру области
поштован је хронолошки и статистички принцип који уз неопходне сажете коментаре даје заокружену слику целог тока стечајног
поступка. На крају извештаја наглашени су кључни проблеми, превазилажење истих и тренутно стање у поступку. Извештај је окончан
набрајањем непосредно предстојећих активности. Да би се Извештај могао користити потребно је редовно ажурирање урађеним
активностима, проценама и закључцима.

18.07.2017.  Поднесак упућен Привредном суду Ниш од стране стечајног управника
Стечајни управник поднео је Привредном суду у Нишу захтев за добијање сагласности за ангажовање лица – вештака за процену
ликвидационе вредности дела непокретности – пољопривредног земљишта којег чине 385 катастарских парцела површине око 55
хектара у 15 катастарских општина.
Уз захтев стечајни управник је доставио и обавештење о прибављеним понудама (4) и предлог одабраног понуђача: Институт за
геодезију и грађевинарство д.o.o. из Ниша.

20.07.2017.  Закључак ПС Ниш са налогом  упућеним стечајном управнику
Стечајни судија упутио је Закључак којим се  налаже стечајном управнику да предузме све радње на убрзавању стечајног поступка,
продаје имовине и намирење поверилаца.

24.07.2017.  Опомена пред извршење упућена Општини Бела Паланка за наплату дуга по пресуди
Ангажовани адвокат стечајног управника упутио је Општини Бела Паланка опомену пред извршење за наплату дуга по пресуди П.
1258/2007 од 21.05.2008. године, пошто је извршни дужник – Општина Бела Паланка – занемарио сва обавештења и захтеве које је
стечајни управника достављао од јуна 2016. године, када је дошао до сазнања о постојању пресуде без извршења.

24.07.2017.  Решење ПС Ниш о продаји дела непокретне имовине стечајног дужника
На основу Поднеска стечајног управника од 29.05.2017. године, стечајни судија је донео Решење којим се констатује да је извршена
продаја дела непокретне имовине стечајног дужника, која је у Решењу таксативно наведена, и дат налог РГЗ – Служби за Катастар
непокретности Бела Паланка да изврши упис права својине у корист купца, као и да изврши брисање терета насталих пре извршене
продаје у складу са одредбом члана 133. став 12. Закона о стечају. Предмет продаје, која је обављена дана 12.05.2017. године, је
пољопривредно земљиште у КО Врандол и Крупац чије парцеле су већим делом биле  под разлучним правом групе бивших радника
стечајног дужника.

25.07.2017.  Закључак ПС Ниш о одбијању захтева разлучног повериоца С. Костадиновића
Решавајући по Захтеву разлучног повериоца Србислава Костадиновића од 25.04.2017. године којим тражи да суд донесе решење којим
ће дозволити да се непокретности на којима је разлучни поверилац стекао разлучно право – продају у складу са Законом о хипотеци,
стечајни судија је донео ЗАКЉУЧАК (!!!) којим се наведени захтев одбија. Одбијање захтева засновано је поред осталог на поднесцима
стечајног управника од 02.06.2017. године, и групе разлучних поверилаца (Ђорђевић и др.) од 10.07.2017. године.

27.07.2017.  Решење ПС Ниш о сагласности за ангажовање Института за геодезију - Ниш
Стечајни управник је доставио суду Захтев за добијање сагласносто за ангажовање Института за геодезију и грађевинарство д.о.о. из
Ниша као проценитеља ликвидационе вредности дела непокретности – пољопривредног земљишта којег чине 385 катастарских
парцела површине око 55 хектара у 15 катастарских општина, а ради престојеће продаје дела имовине стечајног дужника. Стечајни
судија је донео Решење којим је одобрио ово ангажовање.

01.08.2017.  Жалба Србислава Костадиновића на Закључак ПС Ниш од 25.07.2017.
Иако на форму закључка жалба није дозвољена, разлучни поверилац Србислав Костадиновић уложио је жалбу на Закључак  ПС Ниш од
25.07.2017. године, којим је стечајни судија одбацио захтев да имовину стечајног дужника, која је под разлучним правом продаје
разлучни поверилац у складу са Законом о хипотеци. Основ за жалбу чиниле су: форма којом је донета одлука која је морала бити
решење (сходно члану 45. став 2. Закон о стечају), као и оспоравање у делу образложења у одлуци.

27.08.2017.  Потврда – обавештења од Агенције за реституцију за КО Мокра
На основу захтева стечајног управника од 24.07.2017.,  који је упућен Агенцији за реституцију, да Агенција изда потврду односно
обавештење да ли су за непокретности – пољопривредно земљиште у КО Мокра, за које је као власник у јавним књигама уписан
стечајни дужник, поднети захтеви за повраћај односно обештећење, добијена је потврда да за наведену имовину нису пронађени
захтеви, и на тај начин омогућена продаја наведене имовине стечајног дужника.

30.08.2017.  Захтев стечајног управника упућен Агенцији за реституцију
Стечајни управник упутио је Агенцији за реституцију, захтев за издвањем потврде односно обавештења да ли су за непокретности –
пољопривредно земљиште у КО Моклиште, за које је као власник у јавним књигама уписан стечајни дужник, поднети захтеви за
повраћај односно обештећење по Закону о пријави одузетих некретнина.
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31.08.2017.  Процена дела имовине стечајног дужника – 385 кп у 15 КО
Одабрани проценитељ имовине, Институт за геодезију и грађевинарство д.о.о.  Ниш, за чије ангажовање је добијена сагласност
стечајног судије 27.07.2017. године, и са којим је потписан уговор о пружању услуга процене 16.08.2017. године, извршио је процену
дела имовине стечајног дужника – 385 катастарских парцела укупне површине од око 55 ха, у 15 Катастарских општина, и доставио је
стечајном управнику.

13.09.2017.  Решење ПАС-а о прихватању жалбе С. Костадиновић на Закључак ПСН од 25.07.2017.
Решавајући по жалби С.Костадиновића на Закључак суда, Привредни апелациони суд је као другостепени орган је укинуо одлуку донету
у форми закључка.

22.09.2017.  Закључак стечајног судије са налогом за изјашњење стечајног управника
На основу поднеска стечајног повериоца Драгана Живића и других од 24.03.2017. године, око пробијања рокова завршетка стечајног
поступка и задржавања новчаних средстава остварених продајом имовине стечајног дужника, стечајни судија је у Закључку од
06.04.2017. године наложио стечајном управнику да се изјасни о истом.

29.09.2017.  Уплата закупа пољопривредног земљишта по раскинутом уговору
Закупац пољопривредног земљишта из периода пре отварања стечаја, Драган Вељковић, на основу претходног уговора из периода пре
отварања стечаја, уплатио је годишњи закуп за 2017/2018. годину у износу од 36.170,00 динара.
Овај уговор раскинут прошле године, након уплате закупца за прошлогодишњи закуп, и након његовог одбијања да се уговор обнови са
новим елементима до којих је дошао стечајни управник, а који се односе на површину земљишта, која је много већа него што је у
старом уговору наведено. 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.
И поред тога, уплата је уследила и ове године. Стечајни управник ће идућег месеца вратити уплаћени износ, на исти начин као прошле
године, депоновањем средстава у Основни суд  у Пироту, уз обавештење бившег закупца.

30.09.2017.  Превођење друштвене у задружну својину за део парцела у КО Мокра
До краја извештајног периода, РГЗ – Служба за Катастар непокретности Бела Паланка извршила је провођење промена врсте права и
облика својине, тј превођење друштвене у задружну својину имовине која се излаже продаји за део парцела које се налазе у КО Мокра.
Упис је спроведен на основу Захтева који је Катастру упутио стечајни управник са комплетном документацијом која доказује теретно
стицање наведене имовине, а у складу са чланом 107, 108, 109, 110 и 111 новог Закона о задругама  (Службени гласник РС број
112/2015).

30.09.2017.  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

25.12.2017.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:01.07.2017. 30.09.2017.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

* Станковић Бојан * 13.644,002017-17 12.07.2017.

* Вељковић Драган * 36.170,002017-08* 29.09.2017.

Укупно: 49.814,00

Укупни приходи: 49.814,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2017.за период од: 30.09.2017.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 10.000,001476 30.09.2017.

Укупно: 10.000,00

10.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Готовински рачуни * 648,001432 21.07.2017.

* М.Г.М. д.о.о.  * Бела Паланка 2.495,001433 31.07.2017.

* Готовински рачуни * 136,001453 08.08.2017.

* МИЛЕНЕТ д.о.о. * Ниш 2.400,001454 30.08.2017.

* Готовински рачуни * 720,201477 01.09.2017.

* Готовински рачуни * 425,001478 29.09.2017.

Укупно: 6.824,20

Електрична енергија

* ЕПС Снабдевање * 4.336,421434 01.07.2017.

* ЕПС Снабдевање * 729,751435 01.07.2017.

* ЕПС Снабдевање * 5.872,151455 01.08.2017.

* ЕПС Снабдевање * 318,101456 01.08.2017.

* ЕПС Снабдевање * 5.111,761479 01.09.2017.

* ЕПС Снабдевање * 522,941480 01.09.2017.

Укупно: 16.891,12

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 2.000,751436 18.07.2017.

* Готовински рачуни * 1.419,001437 18.07.2017.

* Готовински рачуни * 986,301438 20.07.2017.

* Готовински рачуни * 998,551439 26.07.2017.

* Готовински рачуни * 1.000,131457 02.08.2017.

* Готовински рачуни * 2.000,451458 05.08.2017.

* Готовински рачуни * 1.800,371459 23.08.2017.
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Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 998,171460 29.08.2017.

* Готовински рачуни * 3.000,021461 30.08.2017.

* Готовински рачуни * 998,991481 06.09.2017.

* Готовински рачуни * 2.101,481482 11.09.2017.

* Готовински рачуни * 1.999,331483 15.09.2017.

* Готовински рачуни * 998,991484 28.09.2017.

Укупно: 20.302,53

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 1.008,501440 31.07.2017.

* Готовински рачуни * 104,001441 22.07.2017.

* Готовински рачуни * 104,001442 22.07.2017.

* Готовински рачуни * 104,001443 22.07.2017.

* Готовински рачуни * 104,001444 22.07.2017.

* Готовински рачуни * 260,001445 22.07.2017.

* Готовински рачуни * 1.500,001462 31.08.2017.

* Готовински рачуни * 104,001463 11.08.2017.

* Готовински рачуни * 2.243,001485 30.09.2017.

* Готовински рачуни * 104,001486 25.09.2017.

* Готовински рачуни * 254,001487 29.09.2017.

Укупно: 5.889,50

Платни промет

* ОТП Банка * 400,001446 01.07.2017.

* ОТП Банка * 400,001464 01.08.2017.

* ОТП Банка * 1.602,341465 31.08.2017.

* ОТП Банка * 400,001488 01.09.2017.

Укупно: 2.802,34

Вештачења и процене

* Институт за геодезију и грађевинарство * 103.950,001466 28.08.2017.

Укупно: 103.950,00

Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 849,001447 27.07.2017.

* Готовински рачуни * 766,001467 20.08.2017.

* Готовински рачуни * 798,001489 08.09.2017.

Укупно: 2.413,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Пејовић Душан * 7.911,391448 31.07.2017.

* Бакрач Предраг * 18.195,051449 31.07.2017.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781450 31.07.2017.

* Костадиновић Србислав * 15.822,781451 31.07.2017.

* Пејовић Душан * 7.911,391468 31.08.2017.

* Бакрач Предраг * 18.195,051469 31.08.2017.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781470 31.08.2017.

* Костадиновић Србислав * 15.822,781471 31.08.2017.

* Пејовић Душан * 7.911,391490 30.09.2017.

* Бакрач Предраг * 18.195,051491 30.09.2017.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781492 30.09.2017.

* Костадиновић Србислав * 15.822,781493 30.09.2017.

Укупно: 173.256,00

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001452 31.07.2017.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001472 31.08.2017.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001494 30.09.2017.

Укупно: 21.000,00
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Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,001473 31.08.2017.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,001495 30.09.2017.

Укупно: 40.000,00

Административне таксе

* РГЗ Служба за катастар непокретности * 63.588,001474 17.08.2017.

* Републичке административне таксе * 620,001475 17.08.2017.

Укупно: 64.208,00

457.536,69Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 467.536,69

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad, 325-9500700026025-11
Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 355-LD1715600067

01.07.2017. 4.186.186,40Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2017.за период од: 30.09.2017.

Камате и други финансијски приходи

OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad 13.315,0708.08.2017.

Укупно: 13.315,07

Наплата потраживања

* СТР Вака Бабушница * 6.336,9124.07.2017.

* СТР Вака Бабушница * 1.163,0924.07.2017.

* СТР Вака Бабушница * 2.515,4913.09.2017.

* СТР Вака Бабушница * 3.688,8013.09.2017.

* СТР Вака Бабушница * 1.145,7113.09.2017.

Укупно: 14.850,00

Закуп (у извештајном периоду)

* Станковић Бојан * 13.644,0017.07.2017.

* Вељковић Драган * 36.170,0029.09.2017.

Укупно: 49.814,00

77.979,07Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2017.за период од: 30.09.2017.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* М.Г.М. д.о.о.  * Бела Паланка 2.495,0011.08.2017.

* МИЛЕНЕТ д.о.о. * Ниш 2.400,0011.08.2017.

* МИЛЕНЕТ д.о.о. * Ниш 1.200,0011.08.2017.

* Готовински рачуни * 658,9911.08.2017.

* Готовински рачуни * 335,0011.08.2017.

* Готовински рачуни * 345,0011.08.2017.

Укупно: 7.433,99
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Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 999,8811.08.2017.

* Готовински рачуни * 1.000,0111.08.2017.

* Готовински рачуни * 981,5711.08.2017.

* Готовински рачуни * 1.963,1411.08.2017.

* Готовински рачуни * 1.996,4411.08.2017.

* Готовински рачуни * 1.999,7911.08.2017.

* Готовински рачуни * 1.004,1311.08.2017.

* Готовински рачуни * 1.999,7511.08.2017.

* Готовински рачуни * 2.001,9011.08.2017.

* Готовински рачуни * 1.974,6911.08.2017.

* Готовински рачуни * 998,0011.08.2017.

Укупно: 16.919,30

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 1.361,9011.08.2017.

* Готовински рачуни * 92,0011.08.2017.

* Готовински рачуни * 92,0011.08.2017.

* Готовински рачуни * 1.560,0011.08.2017.

* Готовински рачуни * 1.560,0011.08.2017.

* Готовински рачуни * 1.536,0011.08.2017.

* Готовински рачуни * 450,0011.08.2017.

* Готовински рачуни * 115,0011.08.2017.

* Готовински рачуни * 180,0011.08.2017.

* Готовински рачуни * 354,0111.08.2017.

* Готовински рачуни * 240,0011.08.2017.

* Готовински рачуни * 92,0011.08.2017.

* Готовински рачуни * 1.233,0611.08.2017.

* Готовински рачуни * 92,0011.08.2017.

Укупно: 8.957,97

Платни промет

* ОТП Банка * 400,0001.07.2017.

* ОТП Банка * 400,0001.08.2017.

* ОТП Банка * 1.602,3431.08.2017.

* ОТП Банка * 400,0001.09.2017.

Укупно: 2.802,34

Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 526,0011.08.2017.

* Готовински рачуни * 486,0011.08.2017.

Укупно: 1.012,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Динић Радован * 2.911,3911.08.2017.

* Пејовић Душан * 2.911,3911.08.2017.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7811.08.2017.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7811.08.2017.

* Пејовић Душан * 2.911,3911.08.2017.

* Бакрач Предраг * 8.195,0411.08.2017.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7811.08.2017.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7811.08.2017.

* Пејовић Душан * 2.911,3911.08.2017.

* Бакрач Предраг * 8.195,0411.08.2017.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7811.08.2017.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7811.08.2017.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0016.08.2017.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0016.08.2017.

* Бакрач Предраг * 10.000,0016.08.2017.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0016.08.2017.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0016.08.2017.

* Бакрач Предраг * 10.000,0016.08.2017.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0016.08.2017.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0016.08.2017.
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Бруто зараде по уговору о делу

* Пејовић Душан * 5.000,0016.08.2017.

* Динић Радован * 5.000,0016.08.2017.

* Пејовић Душан * 5.000,0016.08.2017.

* Пејовић Душан * 5.000,0016.08.2017.

* Бакрач Предраг * 395,0007.08.2017.

Укупно: 163.367,32

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0008.08.2017.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0008.08.2017.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0008.08.2017.

Укупно: 21.000,00

Трошкови оглашавања

* Политика новине и магазини * 111.000,0011.08.2017.

* ИНсајдер тим * доо 79.380,0011.08.2017.

Укупно: 190.380,00

411.872,92Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2017. 3.852.292,55
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