
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст.83/2010

14.12.2018.

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:01.07.2018. 30.09.2018.

 9.

Остала имовина

154.850.286,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

171.198.343,46Укупно без депозита

0,00

 5.

14.000.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

288.637,07

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.964.912,39

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.

01.07.2018.

 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 30.06.2018. године. (Табела 5. у прошлом извештајном периоду)
1. Слободна новчана средства на почетку извештајног периода евидентирана су платним изводом ОТП банке бр. 48 од 02.07.2018.
године - износ од 288.637,07 динара;
2. Орочена новчана средства у Поштанској штедионици у износу од 14.000.000,00 динара;
5. Укупна потраживања стечајног дужника састоје се од ненаплаћених потраживања из периода пре стечајног поступка - износ од
1.033.831,22 динара и нових потраживања насталих у току спровођења стечајног поступка - износ од 931.081,17 динара;
6. Износ залиха је непромењен у односу на прошли извештајни период и износи 94. 508,00 динара;
7. Након десете продаје непокретне имовине стечајног дужника чија лицитација је била 30.03.2018. године, а исплата целокупне
продајне цене за све продате пакете - 7 од 15 оглашених - у току претходног извештајног периода, укупна вредност преосталих
непродатих непокретности сведена је на износ 154.850.286,00 динара
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

157.198.343,46

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

154.850.286,00

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

288.637,07

Укупно

1.964.912,39

Коментар

Без промене вредности имовине у извештајном периоду по овом основу.

 8.

288.637,07Готовина 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

1.964.912,39

 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

157.198.343,46

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

154.850.286,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Без промене вредности имовине у извештајном периоду по овом основу.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 94.508,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

154.850.286,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

156.909.706,39

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

1.964.912,39

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 није било продаје имовине, али је оглас за једанаесту продају непокретне имовине методом јавне лицитације
објављен крајем периода, 05.09.2018. године.
Огласом је за продају обухваћено 13 имовинских целина које су се и раније оглашавале, али безуспешно.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

36.100,00

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

36.100,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,0036.100,00

0,00

83.130,30

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

0,00

2а

0,002.119.230,30

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

Коментар

1. Прилив од 83.130,30 динара представља камату на орочена средства за извештајни период. Орочена средства се налазе у Банци
Поштанска штедионица.

10. Износ од 36.100,00 динара уплатио је на рачун стечајног дужника дана 29.09.2017. године бивши закупац Драган Вељковић, са којим
је раскинут уговор о закупу још 2016. године, а закупнине за 2016. и 2017. годину су враћене 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.

12. Трансфер дела орочених средстава на пословни рачун стечајног дужника ради исплате текућих трошкова.
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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

440.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 440.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

821.103,06 60.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 60.000,00 881.103,060,00

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 0,001.531.103,06 60.000,00 60.000,00 1.591.103,06

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

20.769,60 8.200,001. Канцеларијски материјал 8.200,00 14.668,0014.301,60

117.425,44 17.407,522. Електрична енергија 17.407,52 134.832,960,00

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

14.805,10 21.470,904. Гориво и мазиво 21.470,90 434,0135.841,99

4.724,11 5.735,005. Пошта и телефон 5.735,00 1.500,008.959,11

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 3.100,008. Платни промет 3.100,00 0,003.100,00

73.449,34 0,009. Премија осигурања 0,00 73.449,340,00

0,00 0,0010. Премија додатног осигурања ст. управника 0,00 0,000,00

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

0,00 126.300,0012. Вештачења и процене 126.300,00 126.300,000,00

1.126,00 650,0013. Дневнице и путни трошкови 650,00 290,001.486,00

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

125.787,69 125.787,6615. Бруто зараде по уговору о делу 125.787,66 83.858,49167.716,86

21.000,00 21.000,0016. Књиговодствене услуге 21.000,00 14.000,0028.000,00

60.000,00 60.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 60.000,00 40.000,0080.000,00

28.863,14 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 28.863,140,00

0,00 6.450,0019. Административне таксе 6.450,00 1.210,005.240,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

0,00 164.028,0022. Трошкови оглашавања 164.028,00 164.028,000,00

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

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

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 344.645,56476.374,10 560.129,08 560.129,08 691.857,62

Исплата трошкова одобрена је Решењима ПС Ниш и то:
1. од 17.09.2018. године за 07/2018 на износ: 113.280,14 динара: 20.000,00 +   93.280,14
2. од 25.09.2018. године за 08/2018 на износ: 233.547,88 динара: 20.000,00 + 213.547,88
3. од 22.10.2018. године за 09/2018 на износ: 273.301,06 динара: 20.000,00 + 253.301,06
Стварно настали трошкови не превазилазе лимит одобрених ни у једној категорији.
Трошкови стечајног поступка нису исплаћивани, а обавезе стечајне масе исплаћене су у износу нижем од насталих трошкова у периоду,
због чега су неисплаћене обавезе на крају овог извештајног периода веће од оних на почетку периода за преко 45%.
Разлог томе је што су решења ПС Ниш о одобрењу исплате трошкова за овај извештајни период стигла тек по окончању истог.

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

146.452.364,51

7.

0,00

0,00

12.371.687,58

-35.788,16

0,00

0,00

102.421.057,80

 5.

102.421.057,80

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

-35.788,16

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

12.407.475,74

Врста одлива

Разлучни повериоци

146.488.152,67

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.

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

Међутим за намирење разлучних поверилаца који су делимично исплаћени 22.03.2017. и 29.05.2017. године - група од 41 бившег
радника стечајног дужника, који су право одвојеног намирења стекли при трећој и четвртој продаји непокетне имовине стечајног
дужника -  пољопривредног земљишта у катастарским општинама Клисура, Врандол и Крупац, непосредно пре исплате урађен је
прерачун камате у складу са Одлуком Уставног суда Србије.
Прерачун камате резултовао је умањењем исте за износ (у збиру) од 35.788,16. динара.
Оба намирења уписана су у податке ЕРС-а и видљива су у периодичним извештајима за I, односно II квартал 2017. године, али смањење
обавеза због корекције камата није уписано тада, него овом приликом. Наравно ово смањење се односи само на камату на разлучна
потраживања, за која је извршено делимично намирење. (Већина радника има утврђења потраживања и у првом и у трећем исплатном
реду, а обрачун корекције камате ићи ће паралелно са намирењем.)

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2018.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

288.637,07 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2018.

 5.

318.695,56

 4.

2.063.221,81

 2. 2.093.280,30

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на примарном пословном рачуну стечајног дужника идентично је са почетним стањем на платном изводу ОТП банке
бр. 48 од 02.07.2018. године – 288.637,07 динара.

2. Укупан прилив новчаних средстава стечајног дужника једнак је збиру прилива на пословни рачун од 2.093.280,30 (приказано у Табели
3а) и прилива у благајну - 25.950,00 (приказано у Табели 3б), што даје збир од 2.119.330,30 динара и једнак је подацима у Табели 2а.
(Наравно, технички, прилив је остварен искључиво преко пословног рачуна, а средства од 25.950,00 су пренета са пословног рачуна на
рачун благајне ради исплате готовинских рачуна). Укупан прилив аналитички је објашњен у Коментару уз Табелу 2а.

3. Укупан одлив у извештајном периоду такође је једнак  збиру одлива са пословног рачуна од 318.695,56 (приказано у Табели 3а) и
одлива из благајне - 25.950,00 (приказано у Табели 3б) што даје збир од 344.645,56 динара, и једнак је подацима у Табели 2б. Највиши
износи у укупним одливима чине:
- 167.716,86 динара - за исплату зарада по уговору о делу (за 04-05-06-07-2018. године);
-   80.000,00 динара - за исплату адвокатских услуга (за исти период од 4 месеца);
-   28.000,00 динара - за исплату књиговодствених услуга (за исти период од 4 месеца);
-   35.841,99 динара - за исплату горива и мазива по појединачним рачунима и други трошкови.

6. Крајње стање на примарном пословном рачуну стечајног дужника идентично је са крајњим стањем на платном изводу ОТП банке бр.
63 од 29.09.2018. године - 2.063.221,81 динара.
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25.950,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 25.950,00

 4. 0,0030.09.2018.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

1. Почетно стање у благајни једнако је 0,00 динара.

2. Са пословног рачуна у извештајном периоду пренета су средства у благајну у износу од 25.950,00 динара.

3. У извештајном периоду исплаћени су готовински рачуни у износу од 25.950,00 динара.

4. Крајње стање у благајни једнако је 0,00 динара.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Душан Пејовић1. 31.645,56

Предраг Бакрач2. 72.780,18

Слободанка Јовановић3. 63.291,12

167.716,86Укупно

Наведена лица су ангажована за рад код стечајног дужника путем уговора о делу, а у овом извештајном кварталу су им исплаћене бруто
зараде за четири месеца: од 01.04. до 31.07.2018. године.

Наведени износ у складу је са подацима из Табеле 2б - обавезе стечајне масе - линија 15 - бруто зараде по уговору о делу.

Коментар
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 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

12.000.000,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.964.912,39

154.850.286,00

94.508,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

170.972.928,20

Лиценце и патенти

0,00

2.063.221,81

 8.

30.09.2018.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

1. Слободна новчана средства на крају извештајног периода евидентирана су крајњим стањем платног извода ОТП банке бр. 63 од
29.09.2018. године - износ од 2.063.221,81 динара.

2. У банци Поштанска штедионица орочена су средства у износу од 12.000.000,00 динара.

5. Укупна потраживања стечајног дужника састоје се од потраживања из периода пре стечајног поступка односно затечених на дан
отварања стечаја и умањена за наплаћена у току стечаја у укупном износу од 1.033.831,22 динара, и нових потраживања насталих у току
спровођења стечаја која нису наплаћена до краја извештајног периода, у укупном износу од 931.081,17 динара.

6. Износ залиха је непромењен од момента отварања стечаја и према ликвидационим ценама износи 94.508,00 динара.

9. Износ непокретне имовине и опреме на крају извештајног периода идентичан је са износом на почетку извештајног периода -
154.850.286,00 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

03.07.2018.  Поднесак упућен у ПС Ниш од адвоката разлучних поверилаца Дејана Цветковића
Адвокат групе од 7 разлучних поверилаца који су право посебног намирења стекли продајом пољопривредног земљишта у КО Клење, и
који су у прошлом кварталу намирени у номиналном износу, доставили су стечајном судији захтев за обрачунавање и исплату камате на
већ исплаћена потраживања сходно члану 85. ставу 2. Закона о стечају, који одређује да се на обезбеђена потраживања у стечајном
поступку обрачунава и законска затезна камата, али само до висине реализоване вредности имовине која служи за обезбеђење
потраживања.

05.07.2018.  Покренут спор са Општином Бела Паланка Р.бр. 17/2018
Предлогом стечајног дужника преко ангажованог адвоката, покренут је ванпарнични поступак за одређивање вредности експроприсане
имовине стечајног дужника – Пекаре и Млекаре у Белој Паланци. Наведена имовина административно је пренета кориснику
експропријације – Општини Бела Паланка у циљу изградње спортских терена. Споразум о накнади није закључен у року који предвиђа
Закон о експропријацији, па је стечајни управник покренуо поступак пред Привредним судом у Нишу.

06.07.2018.  Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из Закључка од 15.05.2018.
Стечајни управник је доставио суду изјашњење по налогу стечајног судије, у вези са поднеском стечајног повериоца Драгана Живића од
30.04.2018. године којим поднеском стечајни поверилац доставља упозорење  стечајном судији, и захтев стечајном судији да по
службеној дужности донесе решење и изврши исплату потраживања повериоцима. У Закључку је судија захтевао да се стечајни
управник изјасни о развоју поступка, са навођењем евентуалних сметњи приликом спровођења стечајног поступка или других разлога
због којих поступак није окончан и са освртом на потраживања повериоца Драгана Живића из Беле Паланке.
Стечајни управник је одговорио на постављене налоге стечајног судије, доставио податке о току стечајног поступка, објаснио зашто
стечајном повериоцу нису призната разлучна права на покретној имовини стечајног дужника, пошто је обезбеђење урађено у року
краћем од 60 дана пре почетка стечаја, и презентовао немогућност делимичне деобе, због несразмерно великог учешћа пореске управе
у потраживањима првог исплатног реда.

06.07.2018.  Поднесак упућен у ПС Ниш од стране стечајног управника преко повереника
Стечајни  управник упутио је стечајном судији предлог за одобрење ангажовања вештака – проценитеља за потребе процене
ликвидационе вредности дела непокретне имовине стечајног дужника и то Управне зграде и гараже на кп 541 у КО Бела Паланка –
Варош и Живинарске фарме са помоћним објектима на кп 518 у КО Кременица.

06.07.2018.  Закључак ПС Ниш са налогом за изјашњење стечајног управника
Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да се изјасни о току поступка, статусу подносиоца захтева, предузетим
процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка и другим радњама у предмету Ст. 83/2010 стечајног дужника
Земљорадничка задруга Бела Паланка са навођењем евентуалних сметњи приликом спровођења поступка или других разлога због
којих поступак није окончан, предлогом рока у коме се поступак може окончати, а са освртом на потраживање повериоца Драгане
Минчић која је поднела приговор ради убрзања поступка.

09.07.2018.  Решења ПС Ниш о одобрењу ангажовања проценитеља
На основу предлог за одобрење ангажовања вештака – проценитеља који је стечајном судији упутио стечајни управник, а ради продаје
дела непокретне имовине стечајног дужника, стечајни судија је донео решење 09.07.2018. Овим решењем одобрава се ангажовање
проценитеља Драгана Костића за потребе процене ликвидационе вредности дела непокретне имовине стечајног дужника и то Управне
зграде и гараже на кп 541 у КО Бела Паланка – Варош и живинарске фарме са помоћним објектима на кп 518 у КО Кременица, за укупну
бруто накнаду у износу од 126.300,00 динара.

23.07.2018.  Поднесак упућен у ПС Ниш од адвоката разлучних поверилаца Негована Живковића
Адвокат, заступник групе од 43 повериоца поднео је захтев за исплатом разлучног потраживања поверилаца из средстава остварених
продајом 8 катастарских парцела у КО Бела Паланка – Варош – потес Бојчина Бара, а које су продате у оквиру имовинске целине 13 при
десетој продаји непокретне имовине стечајног дужника 30.03.2018. године.
Свој захтев адвокат је базирао на чињеници да је у току стечајног поступка дошло до промене власништва над предметном имовином –
наведене парцеле уредно су уписане као задружна имовина, јер су достављени докази о теретном стицању. Овом променом власничке
структуре, по мишљењу адвоката, стечајни повериоци су стекли статус заложних поверилаца те им на основу тога припада право на
одвојено намирење које им је оспорено Закључком ПС Ниш од 23.08.2011. године, јер наведена имовина није била у власништву
стечајног дужника.

25.07.2018.  Покренут спор са Општином Бела Паланка П.бр. 549/2018
Тужбом стечајног дужника преко ангажованог адвоката, покренута је парница за утврђивање власништва на објекту Локал на Црвеном
тргу у Белој Паланци.
Поступак се води пред Привредним судом у Нишу, а разлог покретања спора је оспоравање власништва Општинској Управи Бела
Паланка, пошто је спорни локал изграђен средствима стечајног дужника.

26.07.2018.  Изјава повереника стечајног управника дата Основном јавном тужилаштву у Пироту
У име стечајног управника АЛСУ, повереник је у Основном јавном тужилаштву Пирот дао изјаву у вези предмета КТ бр. 200/18 о чему је
направљен записник.
Предмет изјаве је крађа имовине стечајног дужника коју је стечајни управник, преко повереника пријавио МУП-у РС, ПС Бела Паланка
дана 15.03.2018. године, а односи се на крађу великог алуминијумског казана запремине 300 литара, лактофриза и неколико столова из
објеката Пекара и Млекара у власништву стечајног дужника.   Након дате изјаве, када је наглашено да су из тих објеката и раније
нестајале ствари, да је ограда око објеката порушена и да о вредности украдених ствари не може да се изјасни, као и да се прикључује
кривичном гоњењу,  повереник је потписао записник.

01.08.2018.  Закључак ПС Ниш са налогом за изјашњење стечајног управника
Стечајни судија доставио је стечајном управнику Закључак којим се тражи изјашњење стечајног управника на поднесак заступника
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стечајних/разлучних/заложних поверилаца, адвоката Негована Живковића од 23.07.2018. године, којим поднеском се тражи исплата
групе од 43 поверилаца на основу стеченог права одвојеног намирења продајом имовинске целине 13, при десетој продаји непокретне
имовине стечајног дужника 30.03.2018. године.

06.08.2018.  Решење ПС Ниш у поступку  Р.бр. 17/2018
ПС Ниш донео је Решење којим се у овом ванпарничном поступку Привредни суд у Нишу оглашава стварно ненадлежним, па се списи
предмета имају доставити Основном суду Пирот, након правноснажности и извршности Решења.

13.08.2018.  Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из Закључка од 03.05.2018.
Стечајни судија доставио је стечајном управнику Закључак којим се тражи изјашњење стечајног управника на поднесак стечајног
повериоца Драгана Живића од 30.04.2018. године - ургенција за давање конкретног одговора на постављена питања везана за стечајног
дужника – награде и накнаде трошкова стечајног управника, неодржавање састанака са повериоцима, исплате потраживања за први
исплатни ред.
Стечајни управник је доставио изјашњење и нагласио да се о идентичном захтеву стечајног повериоца изјашњавао више пута и том
приликом је доставио копије свих изјашњења у претходном периоду, као и да сматра да није неопходно да се при сваком захтеву
повериоца (уколико се понове) поново изјашњава.

13.08.2018.  Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из Закључка од 06.07.2018.
Закључком стечајног судије од 06.07.2018. године наложено је стечајном управнику да се изјасни о току поступка, статусу подносиоца
захтева, предузетим процесним и другим радњама, у предмету Ст. 83/2010 стечајног дужника Земљорадничка задруга Бела Паланка са
навођењем евентуалних сметњи приликом спровођења поступка или других разлога због којих поступак није окончан, предлогом рока
у коме се поступак може окончати, а са освртом на потраживање повериоца Драгане Минчић која је поднела приговор ради убрзања
поступка.
Стечајни управник се врло детаљно изјаснио на овај Закључак ПС Ниш (уважавајући чињеницу да је дошло до замене поступајућег
судије у предмету), наглашавајући многе аспекте тока стечајног поступка: промене повереника, разуђеност и комплексност имовине,
накнадно прибављање великог броја докумената којима је увећавана стечајна маса, превођење друштвене у задружну својину према
Закону о задругама, застој у продаји имовине због ступања на снагу Закона о пријављивању имовине за повраћај, сарадњу са Агенцијом
за реституцију и др. Такође су набројане и описане све продаје које су се биле до момента изјашњења (2 продаје покретне и 10 продаја
непокретне имовине) и намирења разлучних поверилаца, као и планови и припреме за наредне продаје. У складу са налогом у
Закључку, стечајни управник је такође изнео конкретне податке о потраживањима повериоца Драгане Минчић.

20.08.2018.  Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључака од 06.07.2018. и 01.08.2018.
Закључцима стечајног судије од 06.07.2018.  и 01.08.2018. године наложено је стечајном управнику да се изјасни о захтеву од
28.06.2018. повериоца Минчић Драгане за намирење потраживања из средстава продате непокретности, као и о захтеву од 23.07.2018.
адвоката Негована Живковића, заступника групе поверилаца, за намирење потраживања из средстава исте продате имовине – 8
катастарских парцела у КО Бела Паланка – Варош, потес Бојчина бара, пакет 13 у оквиру десете продаје непокретне имовине стечајног
дужника од 30.03.2018. године.
У свом изјашњењу стечајни управник је истакао да су повериоци (како група поверилаца коју заступа адвокат, тако и поверилац Минчић
Драгана) пре увођења стечаја уписала хипотеку на предметној имовини, али им у току утврђивања потраживања разлучно право није
признато, јер у моменту отварања стечаја и одржавања испитног рочишта наведена имовина са теретом није била у власништву
стечајног дужника, па самим тим није постала део стечајне масе. Земљиште је било уписано као државна имовина са правом
коришћења стечајног дужника.
У међувремену стечајни управник је прибавио доказе о теретном стицању предметне имовине, а имовина је у јавне књиге уписана као
задружна и тако постала део стечајне масе.
Имајући у виду специфичност настале ситуације услед промењених околности које би, да су исте постојале у тренутку одлучивања о
пријавама потраживања довеле до другачијег исхода, стечајни управник оставља суду да у складу са законским прописима донесе
коначну оцену о предметним захтевима.

31.08.2018.  Обавештење о НПНР дела непокретне имовине стечајног дужника достављено суду
Стечајни управник доставио је суду Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела непокретне имовине стечајног
дужника, која имовина се односи на пољопривредно земљиште груписано у 13 имовинских целина.  Продаја, која ће се обавити
методом јавног надметања, заказана је за 05.10.2018. године (једанаеста продаја непокретне имовине стечајног дужника). Како се ради
о поновљеним продајама имовинских целина, почетна цена при јавном надметању је поново снижена и износи 35% од процењене
вредности.

05.09.2018.  Објављени огласи о продаји дела непокретне имовине стечајног дужника
У дневним листовима Политика и Српски Телеграф објављени су Огласи о једанаестој продаји дела непокретне имовине која је
груписана у 13 имовинских целина, методом јавне лицитације.
Продаја је заказана за 05.10.2018. године.

07.09.2018.  Отворен предмет  пред ОС Пирот Р1.бр. 117/2018
Ванпарнични спор о утврђивању накнаде за експроприсану имовину стечајног дужника – Пекаре и Млекаре у Белој Паланци, отворен је
у Основном суду Пирот након добијених списа предмета од Привредног суда Ниш који се огласио месно и стварно ненадлежним у овом
поступку.

12.09.2018.  Укинуто Решење ПС Ниш од 23.05.2018. године којим су умањена разлучна права повериоца
Решавајући по жалби разлучног повериоца Милосава Петровића (ПП-027), Привредни Апелациони суд, као другостепени орган укинуо
је ожалбено решење ПС Ниш од 23.05.2018. године, којим је исправљен Закључак о утврђеним потраживањима од 23.08.2011. године,
на тај начин што су повериоцу умањена разлучна права.
Образложење за укидање решења ПС Ниш, у поступку, који се пред ПАС-ом водио под пословодним бројем ПВЖ 482/2018, је битна
повреда поступка, јер се предложена исправка Закључка од 23.08.2011. године не може третирати као технички пропуст, што је
наведено у Решењу ПС Ниш од 23.05.2018. године, нити се правноснажно утврђена разлучна потраживања поверилаца могу накнадно
ограничавати.

9ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БЕЛА ПАЛАНКА СА О.С.О. БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА 30 - Извештај за  јул - септембар 2018.



14.09.2018.  Поднесак упућен у ПС Ниш од стране стечајног управника преко повереника
Стечајни  управник упутио је стечајном судији предлог за одобрење ангажовања стучног лица на пословима сређивања регистратурског
материјала и архивске грађе стечајног дужника.

14.09.2018.  Одржано припремно рочиште у спору П.бр. 549/2018
На припремном рочишту у парници која је по тужби стечајног дужника покренута ради утврђивања власништва над објектом Локал на
Црвеном тргу у Белој Паланци, заступник стечајног дужника затражио је од РГЗ СКН Бела Паланка да доставе документацију на основу
које је спорни објекат уписан као власништво Општине Ниш.

17.09.2018.  Решења ПС Ниш о ангажовању лица за сређивање регистратурског материјала и архивске грађе
На основу предлог за одобрење ангажовања лица на пословима сређивања регистратурског материјала и архивске грађе,  који је
стечајном судији упутио стечајни управник, стечајни судија је донео решење 17.09.2018. Овим решењем одобрава се ангажовање
Горана Цветковића из Медошевца за израду елабората за чување и архивирање пословне документације са израдом листе категорија,
преглед и разврставање регистратурског материјала, одабир архивске грађе за трајно чување и одабир регистратурског материјала са
роковима чувања и припреме за предају надлежном архиву, као и уништење материјала коме је истекао рок чувања. Накнада за
обављени посао одређена је у висини од 980,00 динара по дужном метру материјала.

19.09.2018.  Одбијена жалба Србислава Костадиновића на Решење ПС Ниш од 13.10.2017.
Решавајући по жалби разлучног повериоца Србислава Костадиновића, Привредни Апелациони суд, као другостепени орган потврдио је
Решење ПС Ниш од 13.10.2017. године, којим је одбијен захтев разлучног повериоца за укидање забране извршења на имовини
стечајног дужника Живинарској фарми – свим објектима на кп 518 у КО Кременица у корист Србислава Костадиновића.
Суд је овакву одлуку образложио чињеницом да нису испуњени услови за укидање забране извршења који су прописани Законом о
стечају (члан 93 ЗОС), као и да постоји правни интерес и других разлучних поверилаца на предметној имовини – групи од пет бивших
радника стечајних дужника, које треба уважити, а који су се изјаснили противно захтеву Србислава Костадиновића.

19.09.2018.  Укинуто Решење ПС Ниш од 23.05.2018. године којим су умањена разлучна права повериоца
Решавајући по жалби разлучног повериоца Славише Стојановића (ПП-026), Привредни Апелациони суд, као другостепени орган укинуо
је ожалбено решење ПС Ниш од 23.05.2018. године, којим је исправљен Закључак о утврђеним потраживањима од 23.08.2011. године,
на тај начин што су повериоцу умањена разлучна права.
Образложење за укидање решења ПС Ниш, у поступку, који се пред ПАС-ом водио под пословодним бројем ПВЖ 480/2018, је битна
повреда поступка, јер се предложена исправка Закључка од 23.08.2011. године не може третирати као технички пропуст, што је
наведено у Решењу ПС Ниш од 23.05.2018. године, нити се правноснажно утврђена разлучна потраживања поверилаца могу накнадно
ограничавати.

19.09.2018.  Укинуто Решење ПС Ниш од 23.05.2018. године којим су умањена разлучна права повериоца
Решавајући по жалби разлучног повериоца Зорана Станковића (ПП-028), Привредни Апелациони суд, као другостепени орган укинуо је
ожалбено решење ПС Ниш од 23.05.2018. године, којим је исправљен Закључак о утврђеним потраживањима од 23.08.2011. године, на
тај начин што су повериоцу умањена разлучна права.
Образложење за укидање решења ПС Ниш, у поступку, који се пред ПАС-ом водио под пословодним бројем ПВЖ 483/2018, је битна
повреда поступка, јер се предложена исправка Закључка од 23.08.2011. године не може третирати као технички пропуст, што је
наведено у Решењу ПС Ниш од 23.05.2018. године, нити се правноснажно утврђена разлучна потраживања поверилаца могу накнадно
ограничавати.

19.09.2018.  Укинуто Решење ПС Ниш од 23.05.2018. године којим су умањена разлучна права повериоца
Решавајући по жалби разлучног повериоца Слађане илић (за потраживања пок. Милосава Илића ПП-029), Привредни Апелациони суд,
као другостепени орган укинуо је ожалбено решење ПС Ниш од 23.05.2018. године, којим је исправљен Закључак о утврђеним
потраживањима од 23.08.2011. године, на тај начин што су повериоцу умањена разлучна права.
Образложење за укидање решења ПС Ниш, у поступку, који се пред ПАС-ом водио под пословодним бројем ПВЖ 481/2018, је битна
повреда поступка, јер се предложена исправка Закључка од 23.08.2011. године не може третирати као технички пропуст, што је
наведено у Решењу ПС Ниш од 23.05.2018. године, нити се правноснажно утврђена разлучна потраживања поверилаца могу накнадно
ограничавати.

21.09.2018.  Закључак Привредног суда Ниш са налогом стечајног судије за стечајног управника
Стечајни  судија наложио је стечајном управнику преко повереника да што хитније предузме неопходне мере и активности у правцу
окончања стечајног поступка и намирења поверилаца.

30.09.2018.  Поднесци упућени у ПС Ниш од стране стечајног повериоца Драгана Живића
И у овом извештајном периоду настављенa je непримерена активност стечајног повериоца Драгана Живића на достављању поднесака
Привредном суду – укупно 11 поднесака: дана 02.07.2018. (1 поднесак); 03.07.2018. (1 поднесак); 04.08.2018. (2 поднеска); 13.08.2018. (2
поднеска); 19.09.2018. (5 поднесака).
Овим поднесцима стечајни поверилац углавном ургира за добијање одговора на питања која је упутио стечајном управнику до марта
2018. године, и на која се стечајни управник изјашњавао у више наврата, затим захтева од стечајног судије  намирење првог исплатног
реда, такође захтева од стечајног судије да не одобри исплату трошкова стечајног поступка и жали се на кршење права за суђење у
разумном року.
У овом извештајном периоду стечајни управник није се изјашњавао о овим поднесцима, јер није ни добијао налоге од стечајног судије
за изјашњењем.

30.09.2018.  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

14.12.2018.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:01.07.2018. 30.09.2018.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

* Вељковић Драган * 36.100,00*2018-11 29.09.2018.

Укупно: 36.100,00

Укупни приходи: 36.100,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2018.за период од: 30.09.2018.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 20.000,001726 31.07.2018.

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 20.000,001747 31.08.2018.

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 20.000,001771 30.09.2018.

Укупно: 60.000,00

60.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Оса-Нова * 2.754,001727 11.07.2018.

* Оса-Нова * 960,001748 16.08.2018.

* Оса-Нова * 1.624,001749 29.08.2018.

* Оса-Нова * 2.862,001772 25.09.2018.

Укупно: 8.200,00

Електрична енергија

* ЕПС Снабдевање * 5.245,441728 03.07.2018.

* ЕПС Снабдевање * 532,851729 03.07.2018.

* ЕПС Снабдевање * 5.293,791750 03.08.2018.

* ЕПС Снабдевање * 532,851751 03.08.2018.

* ЕПС Снабдевање * 5.275,061773 03.09.2018.

* ЕПС Снабдевање * 527,531774 03.09.2018.

Укупно: 17.407,52

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 1.923,811730 03.07.2018.

* Готовински рачуни * 1.975,931731 13.07.2018.

* Готовински рачуни * 1.491,341732 18.07.2018.

* Готовински рачуни * 1.925,551733 23.07.2018.

* Готовински рачуни * 3.000,761752 03.08.2018.

* Готовински рачуни * 2.497,261753 08.08.2018.

* Готовински рачуни * 2.000,271775 03.09.2018.

* Готовински рачуни * 1.975,921776 05.09.2018.
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Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 4.680,061777 13.09.2018.

Укупно: 21.470,90

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 1.500,001734 31.07.2018.

* Готовински рачуни * 104,001735 12.07.2018.

* Готовински рачуни * 114,001736 19.07.2018.

* Готовински рачуни * 124,001737 27.07.2018.

* Готовински рачуни * 1.500,001754 31.08.2018.

* Готовински рачуни * 104,001755 17.08.2018.

* Готовински рачуни * 114,001756 31.08.2018.

* Готовински рачуни * 114,001757 31.08.2018.

* Готовински рачуни * 114,001758 31.08.2018.

* Готовински рачуни * 160,001759 31.08.2018.

* Готовински рачуни * 114,001760 31.08.2018.

* Готовински рачуни * 1.500,001778 30.09.2018.

* Готовински рачуни * 69,001779 05.09.2018.

* Готовински рачуни * 104,001780 24.09.2018.

Укупно: 5.735,00

Платни промет

* ОТП Банка * 400,001738 02.07.2018.

* ОТП Банка * 1.020,001739 31.07.2018.

* ОТП Банка * 400,001761 01.08.2018.

* ОТП Банка * 380,001762 31.08.2018.

* ОТП Банка * 400,001781 01.09.2018.

* ОТП Банка * 500,001782 29.09.2018.

Укупно: 3.100,00

Вештачења и процене

* Костић Драган * 126.300,001763 01.08.2018.

Укупно: 126.300,00

Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 200,001764 24.08.2018.

* Готовински рачуни * 160,001783 07.09.2018.

* Готовински рачуни * 290,001784 29.09.2018.

Укупно: 650,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Пејовић Душан * 7.911,391740 31.07.2018.

* Бакрач Предраг * 18.195,051741 31.07.2018.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781742 31.07.2018.

* Пејовић Душан * 7.911,391765 31.08.2018.

* Бакрач Предраг * 18.195,051766 31.08.2018.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781767 31.08.2018.

* Пејовић Душан * 7.911,391785 30.09.2018.

* Бакрач Предраг * 18.195,051786 30.09.2018.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781787 30.09.2018.

Укупно: 125.787,66

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001743 31.07.2018.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001768 31.08.2018.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001788 30.09.2018.

Укупно: 21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,001744 31.07.2018.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,001769 31.08.2018.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,001789 30.09.2018.

Укупно: 60.000,00
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Административне таксе

* РГЗ Служба за катастар непокретности * 3.740,001745 13.07.2018.

* АПР Агенција за привредне регистре * 1.500,001746 24.07.2018.

* РГЗ Служба за катастар непокретности * 1.210,001770 06.08.2018.

Укупно: 6.450,00

Трошкови оглашавања

* Политика новине и магазини * 92.628,001790 05.09.2018.

* Српски телеграф * 71.400,001791 05.09.2018.

Укупно: 164.028,00

560.129,08Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 620.129,08

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad, 325-9500700026025-11
Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 355-LD1715600067
Банка Поштанска штедионица АД Београд, 908-2000118

01.07.2018. 14.288.637,07Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2018.за период од: 30.09.2018.

Камате и други финансијски приходи

OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad 29.566,6710.07.2018.

OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad 19.637,8801.08.2018.

OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad 27.680,8203.09.2018.

OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad 6.244,9310.09.2018.

Укупно: 83.130,30

Закуп (у извештајном периоду)

* Вељковић Драган * 36.100,0029.09.2018.

Укупно: 36.100,00

Повраћај орочених средстава

Банка Поштанска штедионица АД Београд 2.000.000,0011.07.2018.

Укупно: 2.000.000,00

2.119.230,30Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2018.за период од: 30.09.2018.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Готовински рачуни * 480,0005.07.2018.

* Оса-Нова * 5.812,8010.07.2018.

* Оса-Нова * 2.736,0010.07.2018.

* Оса-Нова * 2.518,8022.08.2018.

* Оса-Нова * 2.754,0021.09.2018.

Укупно: 14.301,60
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Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 1.959,4405.07.2018.

* Готовински рачуни * 998,2405.07.2018.

* Готовински рачуни * 2.999,4905.07.2018.

* Готовински рачуни * 998,9231.07.2018.

* Готовински рачуни * 3.948,8631.07.2018.

* Готовински рачуни * 1.974,4331.07.2018.

* Готовински рачуни * 1.925,7231.07.2018.

* Готовински рачуни * 1.923,8117.09.2018.

* Готовински рачуни * 1.975,9317.09.2018.

* Готовински рачуни * 1.491,3417.09.2018.

* Готовински рачуни * 1.925,5517.09.2018.

* Готовински рачуни * 3.000,7617.09.2018.

* Готовински рачуни * 2.497,2617.09.2018.

* Готовински рачуни * 2.000,2717.09.2018.

* Готовински рачуни * 1.975,9217.09.2018.

* Готовински рачуни * 4.246,0525.09.2018.

Укупно: 35.841,99

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 1.500,0005.07.2018.

* Готовински рачуни * 115,0005.07.2018.

* Готовински рачуни * 115,0005.07.2018.

* Готовински рачуни * 115,0005.07.2018.

* Готовински рачуни * 115,0005.07.2018.

* Готовински рачуни * 115,0005.07.2018.

* Готовински рачуни * 115,0005.07.2018.

* Готовински рачуни * 92,0005.07.2018.

* Готовински рачуни * 1.500,0031.07.2018.

* Готовински рачуни * 104,0031.07.2018.

* Готовински рачуни * 104,0031.07.2018.

* Готовински рачуни * 104,0031.07.2018.

* Готовински рачуни * 104,0031.07.2018.

* Готовински рачуни * 104,0031.07.2018.

* Готовински рачуни * 104,0031.07.2018.

* Готовински рачуни * 72,1217.09.2018.

* Готовински рачуни * 245,9917.09.2018.

* Готовински рачуни * 104,0017.09.2018.

* Готовински рачуни * 114,0017.09.2018.

* Готовински рачуни * 124,0017.09.2018.

* Готовински рачуни * 1.500,0017.09.2018.

* Готовински рачуни * 104,0017.09.2018.

* Готовински рачуни * 114,0017.09.2018.

* Готовински рачуни * 160,0017.09.2018.

* Готовински рачуни * 114,0017.09.2018.

* Готовински рачуни * 1.500,0017.09.2018.

* Готовински рачуни * 114,0017.09.2018.

* Готовински рачуни * 114,0017.09.2018.

* Готовински рачуни * 69,0017.09.2018.

* Готовински рачуни * 104,0025.09.2018.

Укупно: 8.959,11

Платни промет

* ОТП Банка * 400,0002.07.2018.

* ОТП Банка * 1.020,0031.07.2018.

* ОТП Банка * 400,0001.08.2018.

* ОТП Банка * 380,0031.08.2018.

* ОТП Банка * 400,0001.09.2018.

* ОТП Банка * 500,0029.09.2018.

Укупно: 3.100,00
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Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 516,0005.07.2018.

* Готовински рачуни * 610,0031.07.2018.

* Готовински рачуни * 200,0017.09.2018.

* Готовински рачуни * 160,0017.09.2018.

Укупно: 1.486,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Пејовић Душан * 2.911,3911.07.2018.

* Пејовић Душан * 5.000,0011.07.2018.

* Бакрач Предраг * 8.195,0511.07.2018.

* Бакрач Предраг * 10.000,0011.07.2018.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7811.07.2018.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0011.07.2018.

* Пејовић Душан * 2.911,3911.07.2018.

* Пејовић Душан * 5.000,0011.07.2018.

* Бакрач Предраг * 8.195,0511.07.2018.

* Бакрач Предраг * 10.000,0011.07.2018.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7811.07.2018.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0011.07.2018.

* Бакрач Предраг * 10.000,0022.08.2018.

* Бакрач Предраг * 8.195,0422.08.2018.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0022.08.2018.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7822.08.2018.

* Пејовић Душан * 5.000,0022.08.2018.

* Пејовић Душан * 2.911,3922.08.2018.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0021.09.2018.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7821.09.2018.

* Бакрач Предраг * 10.000,0021.09.2018.

* Бакрач Предраг * 8.195,0421.09.2018.

* Пејовић Душан * 5.000,0021.09.2018.

* Пејовић Душан * 2.911,3921.09.2018.

Укупно: 167.716,86

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0010.07.2018.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0010.07.2018.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0022.08.2018.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0021.09.2018.

Укупно: 28.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0010.07.2018.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0010.07.2018.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0022.08.2018.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0021.09.2018.

Укупно: 80.000,00

Административне таксе

* АПР Агенција за привредне регистре * 1.500,0024.07.2018.

* РГЗ Служба за катастар непокретности * 3.740,0021.09.2018.

Укупно: 5.240,00

344.645,56Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2018. 14.063.221,81
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