
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст.83/2010

14.12.2017.

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:01.04.2017. 30.06.2017.

 9.

Остала имовина

181.828.469,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

187.948.376,90Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

4.034.488,22

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.990.911,68

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.

01.04.2017.

 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 31.01.2017. године. (Табела 5. у прошлом извештајном периоду).
1. Укупна новчана средства на почетку извештајног периода евидентирана су платним изводом ОТП банке бр. 27 од 01.04.2017. године
износ од 4.034.488,22 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 957.080,46 динара.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

187.948.376,90

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

181.828.469,00

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

4.034.488,22

Укупно

1.990.911,68

Коментар

Без промене вредности имовине у извештајном периоду.

 8.

4.034.488,22Готовина 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

1.990.911,68

 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

187.948.376,90

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

181.828.469,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Без промене вредности имовине у извештајном периоду.

2.814.880,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 94.508,00

0,00

14.880,00

6.564.424,00

Лиценце и патенти

172.464.045,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

174.534.584,68

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

1.976.031,68

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

2.800.000,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

6.564.424,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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Коментар

У току извештајног периода обављена је четврта продаја непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања.
Огласи о продаји имовине објављени су дана 11.04.2017. године у Листовима Политика и Informer. За продају је оглашено шест
имовинских целина, а продата је једна: имовинска целина 6 – пољопривредно земљиште у КО Врандол и Крупац. Већи део парцела у
ове две КО је под разлучним правом групе од 41 повериоца.
Ликвидациона вредност продате имовине је 9.364.424,00.
Остварена купопродајна цена је 2.800.000,00 динара.
Разлика између ликвидационе и купопродајне вредности је смањење вредности имовине и износи:
9.364.424,00 - 2.800.000,00 = 6.564.424,00 динара.
Продаја је уредно уписана у активности ЕРС-а.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

4.231,00

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

1.171.272,00

Списак готовинских прилива и одлива

2.800.000,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

2.855.261,71

Списак готовинских прилива

1.628.728,00

0,00

11.030,7115.261,71

0,00

13.758,90

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

14.880,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

2.342.544,00

0,00

 2.

0,00

0,00

11.030,71

2а

1.171.272,004.044.141,90

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

Коментар

Укупни прилив у извештајном периоду од 4.044.141,90 динара састоји се од неколико категорија:
1. Камата у износу од 13.758,90 резултат је двомесечног орочавања новчаних средстава у износу од 3.000.000,00 динара за период од
04.04.2017. до 05.06.2017. године.
2. У току продаје имовине за 5 од 6 оглашених имовинских целина није било интересовања, док је за имовинску целину 6 – парцеле
пољопривредног земљишта у КО Врандол и Крупац било два понуђача. Улатом депозита од стране понуђача (2 x 1.171.272,00) остварен
је прилив по основу депозита у износу од 2.342.544,00 динара.
4. У овом извештајном периоду наплаћен је део потраживања која су настала у току стечаја од редовног закупца продавнице у Бежишту
који плаћа закуп на месечном нивоу - у износу од 14.880,00 динара.
8. Стицањем статуса купца, понуђач Зорана Бурлић Ждрале извршила је уплату остатка купопродајне цене у законском року у износу од
1.628.728,00 динара, и тако исплатила целокупан износ купопродајне цене за целину 6 - пољопривредно земљиште у КО Врандол и
Крупац - износ 2.800.000,00 динара.
10. Фактурисани закуп у извештајном периоду за пољопривредно земљиште у износу од 4.231,00 динара на годишњем нивоу наплаћен
је у 100% износу, док фактурисани тромесечни закуп за продавницу у Бежишту није наплаћен - износ од 11.030,71 динара.
11. Пре заказане продаје понуђачи – потенцијални купци откупили су продајну документацију у укупном износу од 40.000,00 динара (2 x
20.000,00).

3ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БЕЛА ПАЛАНКА СА О.С.О. БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА 30 - Извештај за  април - јун 2017.



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

440.000,00 30.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 30.000,00 470.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

621.103,06 30.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 30.000,00 651.103,060,00

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 0,001.331.103,06 60.000,00 60.000,00 1.391.103,06

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

18.203,99 8.120,001. Канцеларијски материјал 8.120,00 16.655,999.668,00

31.191,94 16.164,592. Електрична енергија 16.164,59 47.356,530,00

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

14.140,89 16.919,304. Гориво и мазиво 16.919,30 16.919,3014.140,89

4.608,26 10.103,965. Пошта и телефон 10.103,96 10.176,084.536,14

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 9.104,418. Платни промет 9.104,41 0,009.104,41

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

532,00 1.012,0013. Дневнице и путни трошкови 1.012,00 1.012,00532,00

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

406.835,33 162.972,3415. Бруто зараде по уговору о делу 162.972,34 162.972,34406.835,33

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

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

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

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

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

0,00 190.380,0022. Трошкови оглашавања 190.380,00 190.380,000,00

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

0,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 0,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

3.000.000,00

1.171.272,00

Укупно 4.637.088,77584.819,98 435.776,60 435.776,60 554.779,81

Исплата трошкова одобрена је Решењима ПС Ниш и то:
1. од 28.07.2017. године за 04/2017 на износ: 287.169,89 динара,
2. од 28.07.2017. године за 05/2017 на износ: 108.871,27 динара,
3. од 28.07.2017. године за 06/2017 на износ: 99.735,44 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 - бруто зараде по уговору о делу (406.835,33).
Такође је враћен депозит понуђачу који није стекао статус купца (1.171.272,00).
Износ од 3.000.000,00 динара остварен продајом непокретне имовине стечајног дужника орочен је.

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

2.255.354,95

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

2.255.354,95

0,00

Укупно без депозита

31.026.379,03

0,00

31.026.379,03

17.331.607,72

Врста одлива

Разлучни повериоци

151.412.284,65

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.
У овом извештајном периоду, након исплате целокупног износа купопродајне цене за пољопривредно земљиште у КО Врандол и
Крупац, извршен је обрачун исплате разлучних
поверилаца - групе од 41 повериоца бивших радника стечајног дужника и исплата истих према Закључку стечајног судије о утврђеним
потраживањима поверилаца од 23.08.2011. године.
Исплата је извршена 29.05.2017. године.
У односу на укупна обезбеђена потраживања ове групе радника којима је обезбеђење потраживања признато на значајном делу још
непродате имовине исплата је била у износу од 19,28%.
Ова група радника тако је са претходном продајом (ппз у КО Клисура) и овом продајом (ппз у КО Врандол и Крупац) намирена у
укупном износу од 5.828.611,80 динара односно 49,82% укупних разлучних потраживања.
Намирење поверилаца уредно је уписано у активности ЕРС-а.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2017.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

4.034.488,22 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2017.

 5.

6.892.443,72

 4.

1.186.186,40

 2. 4.044.141,90

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на примарном пословном рачуну стечајног дужника идентично је са почетним стањем на платном изводу ОТП банке
бр. 27 од 01.04.2017. године – 4.034.488,22 динара.
2. Укупан прилив од 4.044.141,90 динара аналитички је објашњен у Коментару уз Табелу 2а.
3. Укупан одлив у извештајном периоду у укупном износу од 6.892.443,72 динара састоји се од:
- 406.835,33 динара – за исплату обавеза стечајне масе из ранијих периода (неисплаћене зараде);
- 58.981,44 динара – за исплату обавеза стечајне масе из овог и претходног извештајног периода;
- 1.171.272,00 динара – за повраћај депозита понуђачу који није стекао статус купца;
- 2.255.354,95 динара – за делимично намирење разлучих поверилаца – групе од 41 повериоца;
- 3.000.000,00 динара – за орочење средстава;
6. Крајње стање на примарном пословном рачуну стечајног дужника идентично је са крајњим стањем на платном изводу ОТП банке бр.
44. од 30.06.2017. године – 1.186.186,40 динара.
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0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.17.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2017.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко динарске благајне стечајног дужника.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Србислав Костадиновић1. 219.873,36

Радован Динић2. 115.759,46

Слободанка Јовановић3. 47.468,34

Душан Пејовић4. 23.734,17

406.835,33Укупно

1. За радика Србислава Костадиновића исплаћена је зарада по уговору о делу за период од 01.01.2016. до 31.03.2017.
За 01-02-03-2016 исплаћен је само нето износ, јер су порези и доприноси уплаћени децембра 2016. године, док је за целокупни
остали период исплаћен комплетан износ - нето и доприноси.

2. За радика Радована Динића исплаћена је зарада по уговору о делу за период од 01.01.2016. до 31.03.2017.
За 01-2016 исплаћен је само нето износ, јер су порези и доприноси уплаћени децембра 2016. године, док је за целокупни остали
период исплаћен комплетан износ - нето и доприноси.

3. За радника Слободанку Јовановић исплаћена је зарада по уговору о делу за 01-02-03-2017. - целокупан износ - нето и доприноси.

4. За радника Душана Пејовића исплаћена је зарада по уговору о делу за 01-02-03-2017. - целокупан износ - нето и доприноси.

Коментар
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 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

1.987.062,39

172.464.045,00

94.508,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

178.731.801,79

Лиценце и патенти

0,00

1.186.186,40

 8.

30.06.2017.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Након четврте продаје непокретне имовине стечајног дужника и прихода у износу од 2.800.000,00 динара који је остварен при продаји,
као и делимичног намирења разлучних поверилаца у износу од 2.255.354,95 динара, исплате великог дела заосталих - неисплаћених
обавеза стечајне масе у износу од 465.816,77 динара, износ од 3.000.000,00 динара је орочен у Војвођанској банци под условом да се
камата приписује сваких два месеца.

И поред ових позитивних финансијских резултата - преостали износ неорочених готовинских средстава је 1.186.186,40 динара - стечајни
биланс на крају периода је умањен у односу на биланс са почетка извештајног периода. Разлог томе је умањење вредности имовине
због продаје, односно негативне разлике у цени при продаји у износу од 6.564.424,00 динара, за колико је смањена вредност
непокретне имовине стечајног дужника у односу на почетак извештајног периода.

У последњих годину и по дана од кад су се активирале активности у овом стечајном поступку, дошло је до значајних промена како у
вредности непокретне имовине, тако и у вредности судски утврђених обавеза стечајног дужника.

На дан 31.12.2015. године, према подацима из периодичног извештаја за IV квартал 2015.године:
1. ликвидациона вредност имовине износила је 150.604.842,00 динара, док је укупна вредност
2. обавеза према свим повериоцима износила   146.068.668,71 динара.

Након тога уследило је повећање обавеза према повериоцима услед уписа утврђених обавеза по основу судских пресуда, али је
истовремено дошло и до веома значајног повећања ликвидационе вредности непокретне имовине по основу накнадно пронађене
имовине и уписа у јавне књиге.

На дан 30.06.2017. године, према подацима из периодичног извештаја за II квартал 2016.године:
1. ликвидациона вредност имовине износи     172.464.045,00 динара, док укупна вредност
2. обавеза према свим повериоцима износи    149.156.929,70 динара.
Овај однос вредности имовине и обавеза још је повољнији када се урачунају и орочена новчана средства у износу од 3.000.000,00
динара.

Укупан износ исплажених обавеза према разлучним повериоцима до сада износи: 6.500.867,31 динара.

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

03.04.2017.  Закључак стечајног судије са налогом за изјашњење стечајног управника
На основу захтева Марка Стојановића од 10.02.2017. и Марије Јовановић од 03.03.2017. године за упис наследног права на
потраживањима покојних родитеља, стечајни судија је у Закључку од 03.04.2017. године наложио стечајном управнику да се изјасни о
приложеним захтевима.

06.04.2017.  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.

07.04.2017.  Обавештења о намери продаје непокретне имовине послата поштом
Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје непокретне имовине стечајног дужника, са текстом огласа, послата су путем
поште на 47 адреса у складу са чл. 133 став 1 Закона о стечају (“Сл. Гласник РС” бр.104/2009) и то:
-Разлучним повериоцима стечајног дужника који су разлучно право стекли на имовини која је предмет продаје (41 лице);
-Законском заступнику разлучних поверилаца – адвокату Неговану Живковићу из Пирота;
-Председнику Одбора поверилаца;
-Агенцији за лиценцирање стечајних управника;
-Заинтересованим лицима – потенцијалним купцима имовине која се продаје (3 лица).
Ради се о четвртој продаји непокретне имовине стечајног дужника која је заказана за 12.05.2017. године, којом приликом ће се
продавати шест имовинских целина.

11.04.2017.  Обавештење о намери продаје непокретне имовине предато у ПС Ниш
Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје непокретне имовине стечајног дужника, са текстом огласа, достављено је
Привредном суду Ниш. Четврта продаја непокретне имовине стечајног дужника заказана је за 12.05.2017. године. Имовина је груписана
у шест имовинских целина које нису продате при претходној – трећој продаји, и при овој продаји снижена је процењена вредност за
10%.

11.04.2017.  Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из Закључка од 06.04.2017.
Стечајни управник је доставио суду изјашњење по налогу стечајног судије, у вези са поднеском стечајног повериоца Драгана Живића и
других, око пробијања рокова завршетка стечајног поступка и задржавања новчаних средстава остварених продајом имовине стечајног
дужника. У изјашњењу је навео основне разлоге дугог трајања стечајног поступка, такође је навео имовину која је продата и нагласио да
је продата имовина највећим делом под разлучним правом Пореске управе и бивших радника, што законски обавезује стечајног
управника да се изврши намирење разлучних поверилаца из прихода остварених продајом, да је преостали износ новчаних средстава
орочен, и да није донето решење ПСН о главној расподели новчаних средстава.

11.04.2017.  Објава Огласа о продаји имовине стечајног дужника
Огласи о четвртој продаји непокретне имовине стечајног дужника која је груписана у шест имовинских целина објављени су у дневним
листовима Политика и Информер. Продаја је заказана за 12.05.2017. године.

17.04.2017.  Израда коначне листе потраживања са коригованим каматама
Крајем претходног извештајног периода стечајни управник је вршио корекцију камата у утврђеним потраживањима поверилаца
стечајног дужника у складу са Одлуком Уставног суда Србије бр. I Уз-82/2009.
Уставни суд је донео Одлуку о неуставности ранијег начина обрачуна камате конформном методом (камата на приписану камату) дана
12.07.2012. године, а иза тог датума ова обавеза је потврђена и у другим судовима и дато је решење за примену. Стари начин обрачуна
камате на доцњу – конформном методом – важи до дана 03.03.2001. године, а сва дуговања иза тог датума обрачунавају се
пропорционалном методом.
Према додатном упутству које је добијено од Агенције за приватизацију дана 28.12.2012. године:
-не врши се поновно обрачун уговорених камата, и
-не врши се поновни обрачун камата које су обрачунате по другим прописима и по Закону о пореском поступку и пореској
администрацији
У складу са наведеном Одлуком и додатним упутствима извршен је прерачун камате за све повериоце и сачињена КОНАЧНА листа
утврђених потраживања разлучних и стечајних поверилаца усклађена са Одлуком Уставног суда.
-Обавезе стечајног дужника које су у збиру износиле 155.657.797,01 динара умањене су за 6.636.250,49 динара, те после корекције
износе 149.021.546,52 динара, што чини умањење за 4,26%.

17.04.2017.  Статистика прерачунавања - корекција камата
-Обавезе стечајног дужника које су у збиру износиле 155.657.797,01 динара умањене су за 6.636.250,49 динара, те после корекције
износе 149.021.546,52 динара, што чини умањење за 4,26%. Од тога:
-Обавезе дужника према разлучним повериоцима од 21.577.120,08 динара умањене су за 2.087.590,94 динара, те после корекције
износе 19.489.529,14 динара, што чини умањење за 9,68%;
-Обавезе према повериоцима у I исплатном реду од 31.026.379,03 динара умањене су за 19.820,99 динара, те после корекције износе
31.006.558,04 динара, што чини умањење за 0,06%;
-Обавезе према повериоцима у II исплатном реду од 633.240,10 динара нису умањиване, јер се односе на обавезе према Министарству
финансија – Пореској управи која су првобитно обрачунате по Закону о пореском поступку и пореској администрацији;
-Обавезе према повериоцима у III исплатном реду од 102.421.057,80 динара умањене су за 4.528.838,56 динара, те после корекције
износе 97.892.219,24 динара, што чини умањење за 4,42%;
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20.04.2017.  Поднесак упућен Привредном суду Ниш од стране стечајног управника
Стечајни управник поднео је Привредном суду у Нишу Захтев за сагласност за ангажовање сарадника Предрага Бакрача из Ниша,
дипломираног правника за обављање правних и административних послова уместо Радована Динића који је до сада обављао наведене
послове.

20.04.2017.  Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из Закључка од 03.04.2017.
Изјашњавајући се по налогу стечајног судије, о наследним правима Марка Стојановића и Марије Јовановић, а на основу достављене
документације, стечајни управник је предложио измену коначне листе ППОП на тај начин што ће на место повериоца Драгане
Стојановић ступити законски наследник Марко Стојановић (ПП-080), док ће на место повериоца Слободана Крстића ступити законски
наследник Марија Јовановић (ПП-095).

20.04.2017.  Закључак стечајног судије са налогом за изјашњење стечајног управника
Закључком стечајног судије, наложено је стечајном управнику да се, у вези са Обавештењем о продаји дела имовине стечајног дужника
и захтевом за исплату награде стечајног управника по основу продаје имовине под разлучним правом од 27.03.2017. године, изјасни о
следећем:
-да ли је извршена исплата продате имовине,
-да ли је исплаћен износ за разлучне повериоце,
-у којој мери је уновчена имовина стечајног дужника.
Такође је наложено стечајном управнику да суду испостави захтев за доношење решења којим се констатује продаја имовине стечајног
дужника под разлучним правом.

25.04.2017.  Поднесак упућен Привредном суду Ниш од разлучног повериоца
Привредном суду Ниш разлучни поверилац Србислав Костадиновић упутио је поднесак 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.
Непокретну имовину на коју се односи овај Захтев чине 4/5 објеката (7објеката) и 4/5 катастарске парцеле бр. 518 у КО Кременица.
Правни основ за наведени захтев чине:
1.Решење РГЗ СКН Бела Паланка од 24.07.2017. године којим се дозвољава хипотекарна продаја наведене имовине хипотекарном
повериоцу Србиславу Костадиновићу, на основу документације из периода пре почетка стечаја;
2.Жалба на Решење РГЗ СКН Бела Паланка од 24.07.2017. године упућена Министарству животне средине, рударства и просторног
планирања у Београду од стране стечајног дужника дана 07.08.2012. године;
3.Решење РГЗ СКН Бела Паланка од 15.03.2017. године, којим се Жалба ЗЗБП из Беле Паланке одбија као неоснована.

03.05.2017.  Поднесак упућен Привредном суду Ниш од групе разлучних поверилаца
У Привредном суду Ниш примљен је Поднесак групе од 36 разлучних поверилаца који су захтевали од суда накнадно признавање
разлучног права на парцелама за које им је разлучно право првобитно оспорено.
Поднесак (од 27.04.2017. године) је упућен од стране заступника – адвоката Негована Живковића, који је захтев базирао на чињеници
да је на рочишту за утврђивање потраживања поверилаца разлучно право оспорено услед тога што су парцеле биле у државном
власништву, а у међувремену је извршен упис права задружне својине стечајног дужника.

11.05.2017.  Закључак стечајног судије са налогом за изјашњење стечајног управника
На основу поднеска разлучног повериоца Србислава Костадиновића од 25.04.2017. године, стечајни судија је у Закључку од 11.05.2017.
године наложио стечајном управнику да се изјасни о истом.

11.05.2017.  Решење ПС Ниш о сагласности за ангажовање Предрага Бакрача
На основу Захтева за добијање сагласносто за ангажовање сарадника Предрага Бакрача, који је суду доставио стечајни управник,
стечајни судија је донео Решење којим је тражена сагласност одобрена. Истовремено је наложио раскид уговора о делу са претходним
сарадником Радованом Динићем.

12.05.2017.  Четврта продаја непокретне имовине стечајног дужника
Четврта продаја непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања обављена је дана 12.05.2017. године у Београду. Од
шест имовинских целина које су оглашене за продају за пет целина није било интересовања, док су се за имовинску целину 6 –
пољопривредно земљиште у КО Врандол и Крупац пријавила два понуђача. Већи део парцела у ове две КО је под разлучним правом
групе од 41 повериоца.
Ликвидациона вредност продате имовине је 9.364.424,00, док је остварена купопродајна цена 2.800.000,00 динара.
Разлика између ликвидационе и купопродајне вредности је смањење вредности имовине и износи:
9.364.424,00 - 2.800.000,00 = 6.564.424,00 динара.
Продаја је уредно уписана у активности ЕРС-а.

12.05.2017.  Решење ПС Ниш о промени коначне листе ППОП
На основу поднетих захтева поверилаца и изјашњења стечајног управника од 20.04.2017. године, стечајни судија је донео Решење којим
је извршена измена Коначне листе пријављених, признатих и оспорених потраживања, на тај начин што је на место повериоца место
повериоца Драгане Стојановић ступио законски наследник Марко Стојановић (ПП-080), док је на место повериоца Слободана Крстића
ступио законски наследник Марија Јовановић (ПП-095).

15.05.2017.  Потврда – обавештење од Агенције за реституцију за КО Кременицу
На основу упита стечајног управника од 10.04.2017.,  који је упућен Агенцији за реституцију, да ли су за непокретности – објекте и
земљиште у КО Кременица, 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.
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17.05.2017.  Поднесак упућен Привредном суду Ниш од стране стечајног управника
Стечајни управник поднео је Привредном суду у Нишу Захтев за доношење решења о извршеној продаји и издавање налога за упис
права својине и брисање терета на имовини.
Ради се о трећој продаји непокретне имовине стечајног дужника која је обављена дана 28.02.2017. године, којом приликом су продате
две имовинске целине: пољопривредно земљиште у КО Клисура и  пољопривредно земљиште у КО Букуровац. Већи део парцела у КО
клисура био је под теретом групе бивших радника стечајног дужника.

17.05.2017.  Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из Закључка од 20.04.2017.
Изјашњавајући се по налогу стечајног судије, а у вези са продајом дела имовине стечајног дужника која је под разлучним правом,
стечајни управник је доставио све релевантне доказе о наплати целокупног износа купопродајне цене, као и о исплати обезбеђених
потраживања разлучним повериоцима.
Ради се о трећој продаји непокретне имовине стечајног дужника која је обављена дана 28.02.2017. године, којом приликом су продате
две имовинске целине (од укупно осам колико је оглашено) и то пољопривредно земљиште у КО Клисура и  пољопривредно земљиште
у КО Букуровац. Пошто је продато земљиште у КО Клисура било под разлучним правом групе од 41 повериоца извршена је исплата
обавеза након обрачуна намирења и обрачуна награде стечајном управнику.
У изјашњењу стечајни управник је такође навео да је до 2016. године (последње промене повереника) продата једино покретна
имовина стечајног дужника и остварен приход у износу од 2.232.999,00 динара, у 2016. години при првој и другој продаји непокретне
имовине стечајног дужника остварена приход од 4.663.296,00 динара, а у 2017. години, до момента писања овог поднеска, при трећој и
четвртој продаји непокретне имовине остварен приход  од  9.419.983,00 динара.

18.05.2017.  Закључивање и овера купопропродајног уговора
Купопродајни уговор о продаји пољопривредног земљишта у КО Врандол и Крупац (четврта продаја непокретне имовине стечајног
дужника, обављена 12.05.2017. године) потписан је од стране сауговарача – стечајног дужника и купца Зоране Бурлић Ждрале из
Београда дана 18.05.2017. године у Пироту и оверен од стране Јавног бележника под бројем ОПУ: 549/2017.

22.05.2017.  Решење ПС Ниш о продаји дела непокретне имовине стечајног дужника
На основу Поднеска стечајног управника од 17.05.2017. 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 купаца, као и да изврши брисање терета насталих пре извршене
продаје у складу са одредбом члана 133 став 2. Закона о стечају. Предмет продаје, која је обављена дана 28.02.2017. године, је
пољопривредно земљиште у КО Клисура и  пољопривредно земљиште у КО Букуровац. Већи део парцела у КО Клисура био је под
теретом групе бивших радника стечајног дужника.

23.05.2017.  Исплата целокупног износа купопродајне цене за целину 6 – КО Врандол и Крупац
За имовинску целину 6 при четвртој продаји имовине стечајног дужника, један од два понуђача – Зорана Бурлић Ждрале из Београда,
након откупа купопродајне документације, уплатио је депозит у траженом износу од 1.171.272,00 динара дана 05.05.2017. године, а
након обављене продаје, када је стекао статус купца и остатак износа од 1.628.728,00 динара, дана 23.05.2017. године, чиме је
верификован статус купца, јер је исплаћен целокупан износ купопродајне цене – 2.800.000,00 динара.

29.05.2017.  Поднесак упућен Привредном суду Ниш од стране стечајног управника
Стечајни управник поднео је Привредном суду у Нишу Захтев за доношење решења о извршеној продаји и издавање налога за упис
права својине и брисање терета на имовини у складу са одредбама члана 133 Закона о стечају.
Ради се о четвртој продаји непокретне имовине стечајног дужника која је обављена дана 12.05.2017. године, којом приликом је продата
једна имовинска целина: пољопривредно земљиште у КО Врандол и Крупац чије парцеле су већим делом биле  под разлучним правом
групе бивших радника стечајног дужника.

29.05.2017.  Закључак стечајног судије са налогом за изјашњење стечајног управника
На основу поднеска групе разлучних поверилаца од  27.04.2017. године, стечајни судија је у Закључку од 29.05.2017. године наложио
стечајном управнику да се изјасни о истом.

29.05.2017.  Намирење разлучних поверилаца – групе од 41 бившег радника
Продајом дела пољопривредног земљишта продајне целине 6 у КО Врандол и Крупац, над којим парцелама је установљено разлучно
право групе од 41 разлучног повериоца – (бивши радници стечајног дужника), односно право посебног намирења, створени су услови
да се део тих обавеза исплати повериоцима.
Купопродајна продајна цена пакета 6 (све парцеле које су предмет купопродаје – 26 кп у КО Врандол и 56 кп у КО Крупац ) била је
2.800.000,00 динара. Како је под разлучним правом било 91,3407% укупне продате површине, то сразмерни део у истом % представља
цену парцела под разлучним правом. У складу са Правилником о награди за рад стечајних управника, добијена цена се умањује за
трошкове продаје и награду стечајног управника, а преостали део – у овом случају износ од 2.255.354,95 динара исплаћује се разлучним
повериоцима. Исплата је извршена 29.05.2017. године у наведеном износу.
Разлучно потраживање утврђено Закључком стечајног судије Ст.бр. 83/2010 од 23.08.2011. године у укупном износу (главни дуг и
камата до отварања стечаја) од 11.734.347,95 дин.
У складу са Одлуком Уставног суда Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012. године извршен је прерачун камата, па тако ова потраживања
износе 11.698.559,79 динара. При овој исплати намирено је 19,28% укупних потраживања.
Ова група радника тако је са претходном продајом (ппз у КО Клисура) и овом продајом (ппз у КО Врандол и Крупац) намирена у
укупном износу од 5.828.611,80 динара односно 49,82% укупних разлучних потраживања.
Намирење поверилаца уредно је уписано у активности ЕРС-а.
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02.06.2017.  Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из Закључка од 11.05.2017.
Изјашњавајући се по налогу стечајног судије, а у вези са поднеском разлучног повериоца Србислава Костадиновића, стечајни управник
је нагласио да су на истој имовини остварили разлучно право још пет стечајних поверилаца, чиме су постали хипотекарни повериоци
Првог реда, јер су забележбу уписали у ЛН 389 КО Кременица дана 31.10.2007. године, док је укњижба Србислава Костадиновића
уследила 25.11.2008. године.
У изјашњењу је такође наведено да на евентуални захтев за забележбу хипотекарне продаје у односу на власника непокретности који је
у стечају треба реаговати прекидом поступка у смислу члана 134 Закона о општем управном поступку. Прекид траје док се пред судом
не реши питање намирења повериоца у стечају, након чега се поступак обуставља.
Стечајни управник је у изјашњењу навео чињеницу да у стечајном поступку имовину стечајног дужника продаје искључиво стечајни
управник, а приходом оствареним продајом имовине над којом постоје утврђена разлучна права поверилаца намирује исте разлучне
повериоце. Са тим у вези истакнуто је да су припреме за продају наведене имовине углавном окончане – остало је једино да се изврши
процена имовине, након чега ће бити објављен оглас о продаји.

08.06.2017.  Закључак стечајног судије са налогом за изјашњење стечајног управника
Закључком стечајног судије, наложено је стечајном управнику да се изјасни на који начин је вршена процена до сада продате имовине
стечајног дужника и каква је структура пољопривредног земљишта која је продата у свим досадашњим продајама.

27.06.2017.  Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из Закључка од 29.05.2017.
Изјашњавајући се по налогу стечајног судије, а у вези са поднеском групе од 36 разлучних поверилаца за накнадним признавањем
разлучног права, стечајни управник је предложио да се захтев за признавање разлучног права из поднеска поверилаца од 27.04.2017.
године одбаци као већ пресуђена ствар, јер је исти захтев, након оспоравања у процесу утврђивања потраживања био предмет тужбе.
Парница П-1255/2011 је вођена пред Привредним судом у Нишу и окончана је пресудом којом је одбачен тужбени захтев, а пресуда је
постала правноснажна након потврде другостепеног органа – ПАС-а после жалбе тужилаца 28.01.2014. године.
Стечајни управник је такође нагласио да уколико судија уважи настале промене у власничкој структури појединих парцела из Поднеска,
разлучно право би могло да се призна само оним повериоцима који су експлицитно у својим пријавама потраживања уписали наведене
парцела као предмет обезбеђења. На тај начин разлучно право би било признато групи од 31 повериоца, а остало оспорено петорици
поверилаца.

28.06.2017.  Захтеви стечајног управника упућени проценитељима имовине
Стечајни управник упутио је захтев за понудама за процену пољопривредног земљишта на четири адресе верификованих институција и
појединаца. Предмет понуде чине 385 катастарских парцела у 15 катастарских општина општине Бела Паланка, укупне површине око 55
ха, чија се продаја припрема за наредни период. Наведене парцеле су врло разуђене – и до 30 км, а процена би морала да обухвати и
вишегодишње биљне засаде и шуме. Захтеви су упућени у:
1.КСБ Инжењеринг – Врање
2.Институт за геодезију и грађевинарство – Ниш
3.Унипројект Плус – Сврљиг
4.Драгољуб Пејчић – судски вештак

29.06.2017.  Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из Закључка од 08.06.2017.
Изјашњавајући се по налогу стечајног судије, а у вези са целокупном продатом имовином стечајног дужника, стечајни управник је
приказао глобалне податке о свим продајама (2 за покретну и 4 за непокретну имовину) и структуру продатог пољопривредног
земљишта уз напомену да, како су подаци о класама земљишта и засађеним културама преузети из званичних регистара РГЗ СКН Бела
Паланка, многи подаци нису ажурирани, па је рецимо земљиште у КО Врандол, које се води као виноград прве класе уствари напуштен
и посечен шљивар обрастао у шибље и коров.

29.06.2017.  Понуда вештака за процену ликвидационе вредности пољопривредног земљишта
Од предузећа КСБ Инжењеринг из Врања – судског вештака Стојана Крмпота добијена је понуда за процену пољопривредног земљишта
– 385 катастарских парцела у 15 катастарских општина, на територији општине Пирот по цени од 1.000,00 динара по катастарској
парцели.

29.06.2017.  Понуда вештака за процену ликвидационе вредности пољопривредног земљишта
Од Института за геодезију и грађевинарство из Ниша добијена је понуда за процену пољопривредног земљишта – 385 катастарских
парцела у 15 катастарских општина, на територији општине Пирот по цени од 270,00 динара по катастарској парцели.

30.06.2017.  Захтеви упућени Катастру у Белој Паланци за превођење друштвене у задружну својину
У току извештајног периода, стечајни управник је у више наврата упутио захтеве Служби Катастра непокретности за провођење промена
врсте права и облика својине на имовини стечајног дужника – превођење из друштвене у задружну својину. Законски основ захтева је
Нови Закон о задругама (Службени гласник РС број 112/2015), и то члан 107, 108, 109, 110 и 111., и приложена документација коју чине
сви пронађени купопродајни уговори о теретном стицању парцела.

30.06.2017.  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

14.12.2017.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:01.04.2017. 30.06.2017.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

* Ждрале Бурлић Зорана *
2.800.000,00

20-1113-12088-
485801-29422

18.05.2017.

Укупно: 2.800.000,00

Закуп (у извештајном периоду)

* Андрејић Мирко * 4.231,002017-13 09.06.2017.

* СТР Вака Бабушница * 3.716,552017-14 01.04.2017.

* СТР Вака Бабушница * 3.697,802017-15 05.05.2017.

* СТР Вака Бабушница * 3.616,362017-16 30.06.2017.

Укупно: 15.261,71

Потраживања (у извештајном периоду)

* ПД Ласто-инвест * Ниш 20.000,002017-10 28.04.2017.

* Ждрале Бурлић Зорана * 20.000,002017-11 04.05.2017.

Укупно: 40.000,00

Укупни приходи: 2.855.261,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2017.за период од: 30.06.2017.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 10.000,001364 30.04.2017.

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 10.000,001390 31.05.2017.

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 10.000,001412 30.06.2017.

Укупно: 30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 10.000,001365 30.04.2017.

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 10.000,001391 31.05.2017.

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 10.000,001413 30.06.2017.

Укупно: 30.000,00

60.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Готовински рачуни * 1.345,001392 05.05.2017.

* МИЛЕНЕТ д.о.о. * Ниш 1.200,001393 17.05.2017.

* М.Г.М. д.о.о.  * Бела Паланка 2.495,001394 30.05.2017.

* МИЛЕНЕТ д.о.о. * Ниш 2.400,001414 08.06.2017.

* Готовински рачуни * 335,001415 16.06.2017.

* Готовински рачуни * 345,001416 30.06.2017.
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Канцеларијски материјал

Укупно: 8.120,00

Електрична енергија

* ЕПС Снабдевање * 5.128,951366 01.04.2017.

* ЕПС Снабдевање * 318,101367 01.04.2017.

* ЕПС Снабдевање * 5.906,641395 01.05.2017.

* ЕПС Снабдевање * 503,111396 01.05.2017.

* ЕПС Снабдевање * 3.782,991417 01.06.2017.

* ЕПС Снабдевање * 524,801418 01.06.2017.

Укупно: 16.164,59

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 999,881368 10.04.2017.

* Готовински рачуни * 1.000,011369 14.04.2017.

* Готовински рачуни * 981,571370 23.04.2017.

* Готовински рачуни * 1.963,141371 28.04.2017.

* Готовински рачуни * 1.996,441397 05.05.2017.

* Готовински рачуни * 1.999,791398 09.05.2017.

* Готовински рачуни * 1.004,131399 18.05.2017.

* Готовински рачуни * 1.999,751400 19.05.2017.

* Готовински рачуни * 2.001,901419 05.06.2017.

* Готовински рачуни * 1.974,691420 18.06.2017.

* Готовински рачуни * 998,001421 30.06.2017.

Укупно: 16.919,30

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 1.361,901372 30.04.2017.

* Готовински рачуни * 92,001373 04.04.2017.

* Готовински рачуни * 92,001374 04.04.2017.

* Готовински рачуни * 1.560,001375 07.04.2017.

* Готовински рачуни * 1.560,001376 07.04.2017.

* Готовински рачуни * 1.536,001377 07.04.2017.

* Готовински рачуни * 450,001378 07.04.2017.

* Готовински рачуни * 115,001379 12.04.2017.

* Готовински рачуни * 180,001380 24.04.2017.

* Готовински рачуни * 1.500,001401 31.05.2017.

* Готовински рачуни * 240,001402 05.05.2017.

* Готовински рачуни * 92,001403 29.05.2017.

* Готовински рачуни * 1.233,061422 30.06.2017.

* Готовински рачуни * 92,001423 08.06.2017.

Укупно: 10.103,96

Платни промет

* ОТП Банка * 400,001381 01.04.2017.

* ОТП Банка * 4.583,001382 29.04.2017.

* ОТП Банка * 400,001404 03.05.2017.

* ОТП Банка * 2.911,411405 31.05.2017.

* ОТП Банка * 400,001424 01.06.2017.

* ОТП Банка * 410,001425 30.06.2017.

Укупно: 9.104,41

Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 526,001406 23.05.2017.

* Готовински рачуни * 486,001426 01.06.2017.

Укупно: 1.012,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Динић Радован * 7.911,391383 30.04.2017.

* Пејовић Душан * 7.911,391384 30.04.2017.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781385 30.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 15.822,781386 30.04.2017.

* Пејовић Душан * 7.911,391407 31.05.2017.

* Бакрач Предраг * 18.195,051408 31.05.2017.
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Бруто зараде по уговору о делу

* Јовановић Слободанка * 15.822,781409 31.05.2017.

* Костадиновић Србислав * 15.822,781410 31.05.2017.

* Пејовић Душан * 7.911,391427 30.06.2017.

* Бакрач Предраг * 18.195,051428 30.06.2017.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781429 30.06.2017.

* Костадиновић Србислав * 15.822,781430 30.06.2017.

Укупно: 162.972,34

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001387 30.04.2017.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001411 31.05.2017.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001431 30.06.2017.

Укупно: 21.000,00

Трошкови оглашавања

* Политика новине и магазини * 111.000,001388 11.04.2017.

* ИНсајдер тим * доо 79.380,001389 20.04.2017.

Укупно: 190.380,00

435.776,60Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 495.776,60

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

01.04.2017. 4.034.488,22Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2017.за период од: 30.06.2017.

Камате и други финансијски приходи

OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad 13.758,9005.06.2017.

Укупно: 13.758,90

Уплаћени депозити

* ПД Ласто-инвест * Ниш 1.171.272,0028.04.2017.

* Ждрале Бурлић Зорана * 1.171.272,0005.05.2017.

Укупно: 2.342.544,00

Наплата потраживања

* СТР Вака Бабушница * 2.902,5019.05.2017.

* СТР Вака Бабушница * 3.613,2019.05.2017.

* СТР Вака Бабушница * 3.638,0019.05.2017.

* СТР Вака Бабушница * 4.726,3019.05.2017.

Укупно: 14.880,00

Имовина

* Ждрале Бурлић Зорана * 1.628.728,0023.05.2017.

Укупно: 1.628.728,00

Закуп (у извештајном периоду)

* Андрејић Мирко * 4.231,0009.06.2017.

Укупно: 4.231,00
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Потраживања (у извештајном периоду)

* ПД Ласто-инвест * Ниш 20.000,0028.04.2017.

* Ждрале Бурлић Зорана * 20.000,0004.05.2017.

Укупно: 40.000,00

4.044.141,90Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2017.за период од: 30.06.2017.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Готовински рачуни * 21,9924.05.2017.

* Готовински рачуни * 2.037,5024.05.2017.

* Готовински рачуни * 2.307,5024.05.2017.

* Готовински рачуни * 686,0124.05.2017.

* Готовински рачуни * 765,0024.05.2017.

* МИЛЕНЕТ д.о.о. * Ниш 2.400,0024.05.2017.

* М.Г.М. д.о.о.  * Бела Паланка 1.450,0024.05.2017.

Укупно: 9.668,00

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 1.998,5424.05.2017.

* Готовински рачуни * 996,9124.05.2017.

* Готовински рачуни * 3.724,2124.05.2017.

* Готовински рачуни * 2.905,1224.05.2017.

* Готовински рачуни * 3.515,7624.05.2017.

* Готовински рачуни * 1.000,3524.05.2017.

Укупно: 14.140,89

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 1.669,6024.05.2017.

* Готовински рачуни * 104,0024.05.2017.

* Готовински рачуни * 104,0024.05.2017.

* Готовински рачуни * 104,0024.05.2017.

* Готовински рачуни * 92,0024.05.2017.

* Готовински рачуни * 150,0024.05.2017.

* Готовински рачуни * 104,0024.05.2017.

* Готовински рачуни * 1.712,5424.05.2017.

* Готовински рачуни * 92,0024.05.2017.

* Готовински рачуни * 104,0024.05.2017.

* Готовински рачуни * 104,0024.05.2017.

* Готовински рачуни * 196,0024.05.2017.

Укупно: 4.536,14

Платни промет

* ОТП Банка * 400,0001.04.2017.

* ОТП Банка * 4.583,0029.04.2017.

* ОТП Банка * 400,0003.05.2017.

* ОТП Банка * 2.911,4131.05.2017.

* ОТП Банка * 400,0001.06.2017.

* ОТП Банка * 410,0030.06.2017.

Укупно: 9.104,41

Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 532,0024.05.2017.

Укупно: 532,00
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Бруто зараде по уговору о делу

* Динић Радован * 2.911,3913.04.2017.

* Пејовић Душан * 2.911,3913.04.2017.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7813.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7813.04.2017.

* Динић Радован * 2.911,3913.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7813.04.2017.

* Динић Радован * 2.911,3913.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7813.04.2017.

* Динић Радован * 2.911,3913.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7813.04.2017.

* Динић Радован * 2.911,3913.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7813.04.2017.

* Динић Радован * 2.911,3913.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7813.04.2017.

* Динић Радован * 2.911,3913.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7813.04.2017.

* Динић Радован * 2.911,3913.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7813.04.2017.

* Динић Радован * 2.911,3913.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7813.04.2017.

* Динић Радован * 2.911,3913.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7813.04.2017.

* Динић Радован * 2.911,3913.04.2017.

* Динић Радован * 2.911,3913.04.2017.

* Динић Радован * 5.000,0013.04.2017.

* Пејовић Душан * 5.000,0013.04.2017.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0013.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0013.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0013.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0013.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0013.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0013.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0013.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0013.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0013.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0013.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0013.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0013.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0013.04.2017.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0013.04.2017.

* Динић Радован * 5.000,0013.04.2017.

* Динић Радован * 5.000,0013.04.2017.

* Динић Радован * 5.000,0013.04.2017.

* Динић Радован * 5.000,0013.04.2017.

* Динић Радован * 5.000,0013.04.2017.

* Динић Радован * 5.000,0013.04.2017.

* Динић Радован * 5.000,0013.04.2017.

* Динић Радован * 5.000,0013.04.2017.

* Динић Радован * 5.000,0013.04.2017.

* Динић Радован * 5.000,0013.04.2017.

* Динић Радован * 5.000,0013.04.2017.

* Динић Радован * 5.000,0013.04.2017.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7816.06.2017.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7816.06.2017.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0016.06.2017.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0016.06.2017.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7816.06.2017.

* Костадиновић Србислав * 5.822,7816.06.2017.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0016.06.2017.

* Костадиновић Србислав * 10.000,0016.06.2017.

* Динић Радован * 2.911,3916.06.2017.

* Динић Радован * 2.911,3916.06.2017.

* Динић Радован * 5.000,0016.06.2017.
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Бруто зараде по уговору о делу

* Динић Радован * 5.000,0016.06.2017.

* Пејовић Душан * 2.911,3916.06.2017.

* Пејовић Душан * 2.911,3916.06.2017.

* Пејовић Душан * 5.000,0016.06.2017.

* Пејовић Душан * 5.000,0016.06.2017.

Укупно: 406.835,33

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0004.04.2017.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0024.05.2017.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0024.05.2017.

Укупно: 21.000,00

Орочење средстава

Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad 3.000.000,0004.04.2017.

Укупно: 3.000.000,00

Повраћај депозита

* ПД Ласто-инвест * Ниш 1.171.272,0023.05.2017.

Укупно: 1.171.272,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци

Веселиновић Бисерка 57.541,2829.05.2017.

Петровић Драгана 59.441,8529.05.2017.

Пенчић Аца 56.159,6629.05.2017.

Младеновић Љубиша 56.823,2429.05.2017.

Пешић Светлана 54.697,1629.05.2017.

Златковић Светислав 48.533,8929.05.2017.

Живковић Раде 44.228,1329.05.2017.

Јонић Мирослав 47.523,8629.05.2017.

Манић Верица 55.487,4029.05.2017.

Петровић Ивица 73.622,5029.05.2017.

Савић Срђан 49.640,5029.05.2017.

Игић Горан 62.373,5929.05.2017.

Живковић Драган 28.401,6929.05.2017.

Крстић Драган 51.749,9929.05.2017.

Петковић Гордана 46.526,5229.05.2017.

Тошић Биљана 76.280,6729.05.2017.

Илић Слађана 34.594,2729.05.2017.

Ђорђевић Валентина 55.660,7429.05.2017.

Јовановић Драган 44.151,8729.05.2017.

Симић Биљана 55.861,9729.05.2017.

Младеновић Мирослав 43.220,9029.05.2017.

Цветковић Братислав 53.950,6829.05.2017.

Тошић Јовица 90.863,4429.05.2017.

Митић Радмила 36.471,8429.05.2017.

Видановић Србислав 36.066,9929.05.2017.

Велојић Зоран 42.711,8129.05.2017.

Крстић Зоран 54.561,0529.05.2017.

Динић Радован 97.799,3629.05.2017.

Голубовић Зоран 6.730,4629.05.2017.

Јовановић Мирослав 38.652,2929.05.2017.

Николић Братислав 49.174,7229.05.2017.

Крстић Слободан 53.814,8729.05.2017.

Цветковић Небојша 50.364,4229.05.2017.

Митић Миодраг 43.198,4529.05.2017.

Стојановић Драгана 53.265,1329.05.2017.

Видановић Драгица 53.589,2029.05.2017.

Митић Живорад 35.312,4129.05.2017.

Мијалковић Синиша 71.356,8429.05.2017.

Живковић Синиша 101.227,4829.05.2017.
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Разлучни повериоци

Петровић Дејан 153.404,3929.05.2017.

Пенић Драган 30.317,4429.05.2017.

Укупно: 2.255.354,95

6.892.443,72Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2017. 4.186.186,40
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