
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст.83/2010

23.11.2018.

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:01.04.2018. 30.06.2018.

 9.

Остала имовина

171.022.657,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

179.871.229,27Укупно без депозита

0,00

 5.

6.000.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

789.151,88

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

4.048.061,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.04.2018.

 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 31.03.2018. године. (Табела 5. у прошлом извештајном периоду)
Укупна новчана средства на крају извештајног периода евидентирана су платним изводом ОТП банке бр. 25 од 02.04.2018. године -
износ од 4.837.212,88 динара, који садржи
1. расположиву готовину у износу од 789.151,88 динара, и
3. депонована средства у износу од 4.048.061,00 динара.
2. Средства орочена у Војвођанској банци у износу од 6.000.000,00 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 931.081,17 динара.
9. Укупне некретнине - 171.022.657,00 динара - је износ који чине некретнине непосредно пре него што је oдржано јавно надметање
ради продаје имовине , дана 30.03.2018. године.

1ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БЕЛА ПАЛАНКА СА О.С.О. БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА 30 - Извештај за  април - јун 2018.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

173.871.229,27

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

171.022.657,00

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

789.151,88

Укупно

1.964.912,39

Коментар

Без промена вредности имовине у извештајном периоду по овом основу.

 8.

789.151,88Готовина 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

173.871.229,27

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

171.022.657,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Без промена вредности имовине у извештајном периоду по овом основу.
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9.495.792,500,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 94.508,00

0,00

0,00

6.676.578,50

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

9.495.792,50

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

6.676.578,50

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

У току прошлог извештајног периода - 30.03.2018. године одржана је десета продаја непокретне имовине - пољопривредног земљишта
методом јавног надметања.
Од укупно 15 имовинских целина које су оглашене за продају, продато је 7 имовинских целина које су све продате по почетној цени.

1. Целина: 1 Пољопривредно земљиште у КО Клење, Бабин Кал, Козја, Пајеж, Витановац --- купац: Бранко Стевановић из Београда
2. Целина: 6 Пољопривредно земљиште у КО Чифлик, Љубатовица --- купац: ЛМ Хидро Еко доо из Београда
3. Целина: 7 Пољопривредно земљиште у КО Сињац --- купац: Тања Колев из Земуна
4. Целина: 8 Пољопривредно земљиште у КО Бела Паланка Ванварош (кп 641) --- купац: Иван Стевановић из Ниша
5. Целина: 12 Пољопривредно земљиште у КО Бела Паланка Ванварош (потес Крновина) --- купац: Јанко Берберовић из Београда
6. Целина: 13 Пољопривредно земљиште у КО Бела Паланка Варош (потес Бојчина Бара) --- купац: Иван Стевановић из Ниша
7. Целина: 14 Пољопривредно земљиште у КО Бела Паланка Ванварош (потес Чукар) --- купац: Конзорцијум Б. Станковић и М. Нешић

Ликвидационе вредности имовине су респективно:
1. 8.837.818,00
2. 896.300,00
3. 2.159.649,00
4. 468.270,00
5. 908.314,00
6. 2.842.000,00
7. 60.020,00

Остварене купопродајне цене су респективно:
1. 4.994.655,00
2. 282.150,00
3. 444.657,50
4. 312.180,00
5. 1.639.050,00
6. 1.705.200,00
7. 117.900,00

Разлике између купопродајне и ликвидационе цене дефинишу повећање односно смањење вредности имовине и износе респективно:
1. 3.843.163,00 - смањење
2. 614.150,00 - смањење
3. 1.714.991,50 - смањење
4. 156.090,00 - смањење
5. 730.736,00 - повећање
6. 1.136.800,00 - смањење
7. 57.880,00 - повећање

Ликвидациона вредност целокупне продате имовине је 16.172.371,00 динара.
Купопродајна вредност целокупне продате имовине је     9.495.792,50 динара.
Смањење вредности имовине због продаје износи             6.676.578,50 динара.
Све продаје су уредно уписане у систем ЕРС-а.

3ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БЕЛА ПАЛАНКА СА О.С.О. БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА 30 - Извештај за  април - јун 2018.



Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

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

3.798.317,00

Списак готовинских прилива и одлива

9.495.792,50

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

9.495.792,50

Списак готовинских прилива

5.697.475,50

0,00

0,000,00

0,00

55.210,51

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

3.798.317,0011.752.686,01

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

Коментар

1. Прилив од 55.210,51 састоји се од камате на орочена средства код Војвођанске банке - 25.643,84 динара и камате на орочена
средства код Банке Поштанска штедионица - 29.566,67.
8. Исплаћен је целокупан износ купопродајне цене за све продате имовинске целине на тај начин што је део наплаћен из положеног
депозита, а остатак су купци исплатили у периоду од 02.04.2018. до 23.04.2018. године
11. Из Војвођанске банке враћена су орочена средства на пословни рачун стечајног дужника.
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Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

270.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 270.000,000,00

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

470.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 440.000,0030.000,00

0,00 0,00
4.

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

761.103,06 60.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 60.000,00 821.103,060,00

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 30.000,001.501.103,06 60.000,00 60.000,00 1.531.103,06

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

16.782,80 11.547,601. Канцеларијски материјал 11.547,60 20.769,607.560,80

99.600,99 17.824,452. Електрична енергија 17.824,45 117.425,440,00

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

7.954,89 24.559,304. Гориво и мазиво 24.559,30 14.805,1017.709,09

2.413,11 8.777,375. Пошта и телефон 8.777,37 4.724,116.466,37

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 9.684,488. Платни промет 9.584,48 0,009.684,48

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

1.600,00 2.190,0013. Дневнице и путни трошкови 2.190,00 1.126,002.664,00

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

83.858,45 125.787,6615. Бруто зараде по уговору о делу 125.787,66 125.787,6983.858,42

14.000,00 21.000,0016. Књиговодствене услуге 21.000,00 21.000,0014.000,00

40.000,00 60.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 60.000,00 60.000,0040.000,00

6.434,55 22.428,5918. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 22.428,59 28.863,140,00

30.770,00 0,0019. Административне таксе 0,00 0,0030.770,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

437.408,70 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 0,00437.408,70

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

14.000.000,00

249.744,00

Укупно 14.899.865,86822.696,51 303.699,45 303.799,45 476.374,10

Исплата трошкова одобрена је Решењима ПС Ниш и то:
1. од 26.06.2018. године за 04/2018 на износ:  118.491,40 динара: 20.000,00 +   98.491,40
2. од 26.06.2018. године за 05/2018 на износ:  135.593,03 динара: 20.000,00 + 115.593,03
3. од 06.08.2018. године за 06/2018 на износ:  109.615,02 динара: 20.000,00 +   89.615,02
Стварно настали трошкови не превазилазе лимит одобрених ни у једној категорији осим трошкова платног промета - 100,00 динара.
Трошкови стечајног поступка исплаћени су минимално, а обавезе стечајне масе исплаћене су у високом износу, чиме су значајно
смањене неисплаћене обавезе са почетка извештајног периода.
Орочен износ од 5.000.000,00 динара из ранијег периода допуњен је средствима оствареним десетом продајом непокретне имовине
стечајног дужника и сведен на 14.000.000,00 динара. Средства су орочена у Банци Поштанска штедионица.

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

146.488.152,67

7.

0,00

0,00

12.407.475,74

-1.297.381,07

0,00

0,00

102.421.057,80

 5.

102.421.057,80

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

1.371.395,96

-1.297.381,07

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

1.371.395,96

0,00

Укупно без депозита

31.026.379,03

0,00

31.026.379,03

15.076.252,77

Врста одлива

Разлучни повериоци

149.156.929,70

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода садржане су у:
а. Закључку Привредног суда у Нишу са испитног рочишта од 23.08.2011. године,
б. Пресуди Привредног суда у Нишу П.1255/2011 од 17.05.2012. за ПП-107 и ПП-109, III исплатни ред,
в. Пресуди Привредног суда у Нишу П.1158/2011 од 06.03.2012. за ПП-37(127), III исплатни ред,
г. Закључку Ст.бр. 83/2010 од 22.01.2013. за ПП-17 - разлучно право и III исплатни ред.
Повећање обавеза по основу испитних рочишта или додатних обрачуна камата у извештајном периоду није било.
Намирење поверилаца односи се на 7 поверилаца који су стекли право посебног намирења из средстава остварених продајом
катастарских парцела у КО Клење - Имовинска целина 1. Пре намирења урађен је прерачун камате у складу са Одлуком Уставног суда
Србије (умањење од 1.297.381,07 динара)

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2018.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

4.837.212,88 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2018.

 5.

16.301.261,82

 4.

288.637,07

 2. 11.752.686,01

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на примарном пословном рачуну стечајног дужника идентично је са почетним стањем на платном изводу ОТП банке
бр. 25 од 02.04.2018. године – 4.837.212,88 динара.
2. Укупан прилив од 11.752.686,01 динара аналитички је објашњен у Коментару уз Табелу 2а.
3. Укупан одлив у извештајном периоду од 16.301.261,82 динара састоји се од:
- 14.000.000,00 динара - за пренос у Банку Поштанска штедионица на орочење;
-   1.371.395,96 динара - за намирење седам поверилаца из средстава од продаје ппз у КО Клење;
-      437.408,70 динара - за исплату трошкова оглашавања за десету продају имовине;
-      249.744,00 динара - за повраћај депозита понуђачима који нису стекли статус купца;
-        83.858,42 динара - за исплату зарада по уговору о делу (за 02 и 03-2018. године);
-        40.000,00 динара - за исплату адвокатских услуга (за 02 и 03-2018. године);
-        30.770,00 динара - за исплату накнаде за РГЗ СКН Бела Паланка;
-        30.000,00 динара - за исплату дела награде стечајном управнику - АЛСУ;
-        као и исплате других обавеза.
6. Крајње стање на примарном пословном рачуну стечајног дужника идентично је са крајњим стањем на платном изводу ОТП банке бр.
47 од 30.06.2018. године - 288.637,07 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2018.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б
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Коментар

Промета новчаних средстава преко благајне у извештајном периоду није било.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Душан Пејовић1. 15.822,78

Предраг Бакрач2. 36.390,08

Слободнка Јовановић3. 31.645,56

83.858,42Укупно

Наведена лица су ангажована за рад код стечајног дужника путем уговора о делу, а у овом извештајном кварталу су им исплаћене бруто
зараде за два месеца: од 01.02. до 31.03.2018. године.
Наведени износ у складу је са подацима из Табеле 2б - обавезе стечајне масе - линија 15 - бруто зараде по уговору о делу.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

14.000.000,00

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

171.198.343,46

Лиценце и патенти

0,00

288.637,07

 8.

30.06.2018.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

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

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

7ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БЕЛА ПАЛАНКА СА О.С.О. БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА 30 - Извештај за  април - јун 2018.



Списак остварених активности у извештајном периоду

02.04.2018.  Наплаћен целокупан износ купопродајне цене продатог пољопривредног земљишта
Дана 02.04.2018. године извршена је наплата целокупног износа за продато пољопривредног земљишта у КО Бела Паланка – Ван Варош
(КП 813,814) од купца Конзорцијума физичких лица: Бојана Станковића и Миливоја Нешића, обојице из Ниша за Имовинску целину 14 у
оквиру десете продаје непокретне имовине стечајног дужника, која је продата методом јавног надметања 30.03.2018. године.

02.04.2018.  Поднесак упућен у ПС Ниш од стране стечајног повериоца Драгана Живића
Стечајни  поверилац  Драган Живић из Беле Паланке доставио је поднесак Привредном суду у Нишу: ургенцију за давање конкретних
одговора на 28 постављених питања по поднеску повериоца од 05.03.2018. године.

03.04.2018.  Поднесак – ургенција разлучног повериоца Србислава Костадиновића
На Решење ПС Ниш од 13.10.2017. године којим је стечајни судија одбацио захтев да имовину стечајног дужника, која је под разлучним
правом продаје разлучни поверилац у складу са Законом о хипотеци, предлагач, разлучни поверилац, Србислав Костадиновић  уложио
је жалбу другостепеном органу Привредном апелационом суду у Београду. Наведеним поднеском од 03.04.2018. године, поверилац је
упутио ургенцију за жалбу.

10.04.2018.  Закључак ПС Ниш са налогом за изјашњење стечајног управника
Стечајни судија доставио је стечајном управнику Закључак којим се тражи изјашњење стечајног управника на поднесак стечајног
повериоца Драгана Живића од 02.04.2018. године - ургенцију за давање конкретних одговора на 28 постављених питања по поднеску
повериоца од 05.03.2018. године.

12.04.2018.  Наплаћен целокупан износ купопродајне цене продатог пољопривредног земљишта
Купац пољопривредног земљишта у КО Бела Паланка – Ван Варош (КП 641), Иван Стевановић из Ниша, извршио је исплату целокупног
износа купопродајне цене по уговору за Имовинску целину 8 у оквиру десете продаје непокретне имовине стечајног дужника, која је
продата методом јавног надметања 30.03.2018. године.

16.04.2018.  Пријава поновне крађе у трафостаници на локацији Живинарске фарме
Претходна крађа – провала у трафостаници на локацији Живинарске фарме – Кременица уочена је 17.02.2018. године и иста је била
пријављена дежурној екипи МУП-а ПС Бела Паланка, као и директору пословнице ЕПС – Бела Паланка. При поновљеној провали, која је
уочена 14.04.2018. утврђено је да су скинути и однети бакарни намотаји са ћелије трафоа.

17.04.2018.  Наплаћен целокупан износ купопродајне цене продатог пољопривредног земљишта
Купац пољопривредног земљишта у КО Чифлик и Љубатовица, ЛМ Хидро Еко доо из Београда, извршио је исплату целокупног износа
купопродајне цене по уговору за Имовинску целину 6 у оквиру десете продаје непокретне имовине стечајног дужника, која је продата
методом јавног надметања 30.03.2018. године.

18.04.2018.  Наплаћен целокупан износ купопродајне цене продатог пољопривредног земљишта
Купац пољопривредног земљишта у КО Бела Паланка – Варош (потес Бајчина бара) Иван Стевановић из Ниша, извршио је исплату
целокупног износа купопродајне цене по уговору за Имовинску целину 13 у оквиру десете продаје непокретне имовине стечајног
дужника, која је продата методом јавног надметања 30.03.2018. године.

18.04.2018.  Обавештење о продаји дела непокретне имовине стечајног дужника
Стечајни управник поднео је Привредном суду у Нишу Обавештења о извршеној продаји пољопривредног земљишта у више
катастарских општина у оквиру десете продаје непокретне имовине стечајног дужника. Продаја је обављена дана 30.03.2018. године
методом јавног надметања. Продато је 7 имовинских целина, а целокупна имовина продата по почетној цени.

18.04.2018.  Враћен депозит за Имовинску целину 8 понуђачу Тањи Колев
У поступку десете продаје непокретне имовине, 30.03.2018. године, за имовинску целину 8 депозит су положила три понуђача. Након
одржане лицитације и проглашења купца, понуђачу Тањи Колев из Београда, која није стекла статус купца, враћен је депозит у пуном
износу.

19.04.2018.  Наплаћен целокупан износ купопродајне цене продатог пољопривредног земљишта
Купац пољопривредног земљишта у КО Сињац, Тања Колев из Београда, извршио је исплату целокупног износа купопродајне цене по
уговору за Имовинску целину 7 у оквиру десете продаје непокретне имовине стечајног дужника, која је продата методом јавног
надметања 30.03.2018. године.

20.04.2018.  Наплаћен целокупан износ купопродајне цене продатог пољопривредног земљишта
Купац пољопривредног земљишта у КО Клење, Бабин Кал, Козја, Пајеж и Витановац, Бранко Стевановић из Београда,  извршио је
исплату целокупног износа купопродајне цене по уговору за Имовинску целину 1 у оквиру десете продаје непокретне имовине
стечајног дужника, која је продата методом јавног надметања 30.03.2018. године.

23.04.2018.  Наплаћен целокупан износ купопродајне цене продатог пољопривредног земљишта
Купац пољопривредног земљишта у КО Бела Паланка – Ван Варош (потес Крновина), Јанко Берберовић из Београда, извршио је исплату
целокупног износа купопродајне цене по уговору за Имовинску целину 12 у оквиру десете продаје непокретне имовине стечајног
дужника, која је продата методом јавног надметања 30.03.2018. године.

23.04.2018.  Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из Закључка од 23.03.2018.
Стечајни управник је доставио суду изјашњење по налогу стечајног судије, у вези са поднеском стечајног повериоца Драгана Живића од
21.03.2018. године, којим поверилац подноси ургенцију за давање одговора на поднесак од 07.03.2018.  због наводне назаконитости и
крађе имовине стечајног дужника, при продаји која је заказана за 30.03.2018. године.
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У изјашњењу се наводи да се на првобитни поднесак од 07.03.2018. године стечајни управник изјаснио 23.03.2018. године, да је на
многобројна питања која се понављају достављао одговоре више пута, такође је доставио одговоре о конкретној десетој продаји при
којој је наводно имовина продавана у бесцење, а заправо за 8 од 15 пакета није било заинтересованих понуђача, док су се 7 пакета
продала по почетној цени, и то при најтранспарентнијем методу продаје – јавном надметању. Такође стечајни управник наводи да
поверилац понавља неистините тврдње о прениској цени у огласу, за које је већ добио одговор уз тумачње података, и то за имовинску
целину која чак није ни имала понуђача.
Стечајни управник посебно истиче изразиту сумњу у добре намере повериоца сматрајући све поднеске које исти доставља стечајном
управнику, поверенику, стечајном судији, председнику суда, директору АЛСУ и другим институцијама, понављајући питања на које је
већ више пута добио детаљне и потпуне одговоре, уз оптужујуће неистините тврдње, као специфични вид притиска и опструкције самог
стечајног поступка.

25.04.2018.  Поднесак упућен у ПС Ниш од стране стечајног повериоца Драгана Живића
Стечајни  поверилац  Драган Живић из Беле Паланке доставио је поднесак Привредном суду у Нишу: другу ургенцију за одговор на
бројна питања која се односе на наводне назаконитости при продаји имовине стечајног дужника у бесцење.

26.04.2018.  Враћен депозит за Имовинску целину 8 понуђачу Љиљани Петровић
У поступку десете продаје непокретне имовине, 30.03.2018. године, за имовинску целину 8 депозит су положила три понуђача. Након
одржане лицитације и проглашења купца, понуђачу Љиљани Петровић из Тамњанице, која није стекла статус купца, враћен је депозит у
пуном износу.

26.04.2018.  Закључак ПС Ниш са налогом за изјашњење стечајног управника
Стечајни судија доставио је стечајном управнику Закључак којим се тражи изјашњење стечајног управника на поднесак стечајног
повериоца Драгана Живића од 25.04.2018. године - другу ургенцију за одговор на бројна питања која се односе на наводне
назаконитости при продаји имовине стечајног дужника у бесцење од 30.03.2018. године.

30.04.2018.  Поднесак упућен у ПС Ниш од стране стечајног повериоца Драгана Живића
Стечајни  поверилац  Драган Живић из Беле Паланке доставио је поднесак Привредном суду у Нишу – 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.

30.04.2018.  Поднесак упућен у ПС Ниш од стране стечајног повериоца Драгана Живића
Стечајни  поверилац  Драган Живић из Беле Паланке доставио је поднесак Привредном суду у Нишу – упозорење  стечајном судији, и
захтев стечајном судији да по службеној дужности донесе решење и изврши исплату потраживања повериоцима.

03.05.2018.  Обавештењa о продаји имовине стечајног дужника са предлогом за доношење решења
У периоду од 23.04.2018. до 03.05.2018. године, стечајни управник поднео је Привредном суду у Нишу Обавештења о извршеној
продаји пољопривредног земљишта у више катастарских општина у оквиру десете продаје непокретне имовине стечајног дужника.
Продаја је обављена дана 30.03.2018. године, а наплата целокупног износа купопродајне цене за све продате имовинске целине (7)
окончана је 23.04.2018. године. У обавештењу је наглашено да је целокупна имовина продата по почетној цени из огласа. До 03.05.2018.
године поднети су обавештења за шест од седам продатих имовинских целина.
Истовремено је дат предлог да стечајни судија донесе Решење о извршеној продаји у складу са одредбама члана 133. Закона о стечају.

03.05.2018.  Закључак ПС Ниш са налогом за изјашњење стечајног управника
Стечајни судија доставио је стечајном управнику Закључак којим се тражи изјашњење стечајног управника на поднесак 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.

03.05.2018.  Поднесак упућен у ПС Ниш од стране стечајног управника
Стечајни управник обратио се Привредном суду са предлогом за отклањање техничке грешке у Закључку ПС Ниш о Пријављеним,
признатим о оспореним потраживањима од 23.08.2011. године. Уочено је да је четворици разлучних поверилаца признато разлучно
право у већем износу него што је тражено, па се предлаже исправка грешке. Ради се о разлучним повериоцима који су право одвојеног
намирења стекли уновчењем – продајом пољопривредног земљишта у КО Клење (Имовинска целина 1 при Десетој продаји непокретне
имовине стечајног дужника), заједно са још три разлучна повериоца.

07.05.2018.  Обрачун намирења разлучних поверилаца (за три радника) након 10. продаје
Продајом од 30.03.2018. године, у оквиру имовинске целине 1, продате су и катастарске парцеле у КО Клење које су биле под
разлучним правом групе бивших радника стечајног дужника (укупно 7 радника). За 4 радника због уочене техничке грешке стечајни
управник је предложио исправку у Закључку Пријављених, Признатих и Оспорених Потраживања од 23.08.2011. године, а за три
преостала радника доставио суду Обрачун намирења из средстава остварених продајом имовине која је била предмет обезбеђења.
Обрачун је обухватио и прерачун камате према Одлуци Уставног суда, као и Обрачун награде стечајном управнику по основу намирења
разлучних поверилаца.

09.05.2018.  Решења ПС Ниш о продаји дела непокретне имовине стечајног дужника
На основу Поднесака стечајног управника који су достављени Привредном суду у периоду од 23.04.2018. до 03.05.2018. године, стечајни
судија је у периоду од 26.04.2018. до 09.05.2018. године, донео Решења (за 6 од 7 продатих имовинских целина) којима се констатује да
је извршена продаја дела непокретне имовине стечајног дужника, која су у Решењима 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 12. Закона о стечају. Предмет продаје, која је одржана 30.03.2018. године, је
пољопривредно земљиште у више катастарских општина, а један део продатих парцела био је под хипотеком групе бивших радника
стечајног дужника.

15.05.2018.  Закључак ПС Ниш са налогом за изјашњење стечајног управника
Стечајни судија доставио је стечајном управнику Закључак којим се тражи изјашњење стечајног управника на поднесак стечајног
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повериоца Драгана Живића од 30.04.2018. године - 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.

15.05.2018.  Решење ПС Ниш којим се одобрава исплата разлучне награде стечајном управнику
На основу Обрачуна намирења разлучних поверилаца који су стекли право посебног намирења продајом пољопривредног земљишта у
КО Клење, чији је саставни део и Обрачун награде стечајном управнику, стечајни судија одобрио је исплату награде у предложеном
износу.

16.05.2018.  Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из Закључка од 10.04.2018.
Стечајни управник је доставио суду изјашњење по налогу стечајног судије, у вези са поднеском стечајног повериоца Драгана Живића од
30.03.2018. године, којим поверилац подноси ургенцију за давање конкретних одговора на 28 постављених питања по поднеску
повериоца од 05.03.2018. године.
У свом изјашњењу стечајни управник истиче да се на поднесак повериоца од 05.03.2018. године изјаснио 13.03.2018. године, (онда је то
било 26 постављених питања) да се иста питања понављају више пута, и да је више пута давао одговоре на иста питања, те сматра да се
на иста питања нема потребе поново изјашњавати.

16.05.2018.  Поднесак упућен у ПС Ниш од стране стечајног управника
Стечајни управник обратио се Привредном суду са предлогом за отклањање процесних недостатака у вези са Решењем Привредног
апелационог суда ПВЖ-484/2017, којим решењем се решавало по жалби Србислава Костадиновића да као разлучни поверилац продаје
разлучну имовину.
У поднеску је стечајни управник хронолошки навео све важније активности на обезбеђењу очувања предметне имовине, почев од
отварања стечајног поступка до датума извештавања, и доставио доказе за исте. Због образложења које је детаљно приложио, стечајни
управник је предложио да суд донесе Решење којим се одбија захтев разлучног повериоца Србислава Костадиновића за хипотекарну
продају.

17.05.2018.  Обавештење о продаји имовине стечајног дужника и предлог за доношење решења
Стечајни управник поднео је Привредном суду у Нишу Обавештења о извршеној продаји пољопривредног земљишта у КО Бела Паланка
– Ван Варош – потес Крновина у оквиру десете продаје непокретне имовине стечајног дужника (Имовинска целина 12). Продаја је
обављена дана 30.03.2018. године, а наплата целокупног износа купопродајне цене за наведену имовинску целину окончана је
23.04.2018.
У обавештењу је наглашено да је имовина продата по почетној цени из огласа.
Истовремено је дат предлог да стечајни судија донесе Решење о извршеној продаји у складу са одредбама члана 133. Закона о стечају.

22.05.2018.  Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из Закључка од 26.04.2018.
Стечајни управник је доставио суду изјашњење по налогу стечајног судије, у вези са поднеском стечајног повериоца Драгана Живића од
25.04.2018. године, којим поверилац подноси ургенцију за давање конкретних одговора на бројна питања која се односе на наводне
назаконитости при продаји имовине стечајног дужника у бесцење од 30.03.2018. године.
У свом изјашњењу стечајни управник истиче да се на поднесак повериоца од 07.03.2018. године изјаснио 23.03.2018. године, да се иста
питања понављају више пута, и да је више пута давао одговоре на иста питања, те сматра да се на иста питања нема потребе поново
изјашњавати.

22.05.2018.  Поднесак упућен у ПС Ниш од стране групе од пет разлучних поверилаца
Група разлучних поверилаца: Дејан Ђорђевић (ПП-7,34,121), Рајко Петровић (ПП-31,122), Бобан Голубовић (ПП-32,123), Горан Цветковић
(ПП-33,119) и Биљана Нешић (ПП-35,120) обратили су се Привредном суду са ургенцијом за продају имовине стечајног дужника – Фарма
кокица на кп 518, ЛН 389 у КО Кременица, од стране стечајног управника. Ова група бивших радника су хипотекарни повериоци на
предметној имовини. У поднеску се такође предлаже укидање Закључка од 11.05.2017. године, којим се стечајном управнику налаже да
обустави све активности на продаји предметне имовине. Повериоци су овај поднесак доставили јер су проценили да хипотекарни
поверилац другог реда – Србислав Костадиновић својим активностима намерно опструира стечајни поступак и продају предметне
имовине, како би се њена вредност што више смањила, те како би исту купио што повољније.

23.05.2018.  Решење ПС Ниш којим се исправља Закључак ППОП од 23.08.2011.
На основу предлога који је стечајни управник упутио Привредном суду Ниш, стечајни судија је донео Решење којим се исправља
Закључак ПС Ниш  од 23.08.2011. године на тај начин што се умањују обезбеђена потраживања, а за исти износ повећавају
необезбеђена потраживања у трећем исплатном реду за четири разлучна повериоца.

18.06.2018.  Решење ПС Ниш којим се ставља ван снаге Закључак ПС Ниш од 11.05.2017.
Стечајни судија донео је решење којим се ставља ван снаге Закључак суда од 11.05.2017. којим закључком је наложено стечајном
управнику да обустави све активности на продаји имовине стечајног дужника – Фарме кокица на кп 518, уписаној у ЛН 389, КО
Кременица, и истовремено налаже стечајном управнику да предузме неопходне мере и активности ка процени, оглашавању и продаји
наведене имовине.

20.06.2018.  Поднесак упућен у ПС Ниш од стране стечајног повериоца Драгана Живића
Стечајни  поверилац  Драган Живић из Беле Паланке доставио је поднесак Привредном суду у Нишу: ургенцију за давање конкретних
одговора на 30 постављених питања по поднеску повериоца од 05.03.2018. године.

21.06.2018.  Жалба четири разлучна повериоца на Решење ПС Ниш од 23.05.2018.
Разлучни повериоци Славиша Стојановић (ПП-26), Милосав Петровић (ПП-27),  Зоран Станковић (ПП-28), Слађана Илић, законски
наследник потраживања пок. Милосава Илића (ПП-29), уложили су Привредном апелационом суду Жалбу на Решење којим се
исправља Закључак ПС Ниш  од 23.08.2011. године на тај начин што се умањују обезбеђена потраживања, а за исти износ повећавају
необезбеђена у III исплатном реду. У жалби је наглашено да се ова промена не може свести под техничком грешком, него се мењају већ
правноснажно утврђена права поверилаца.

10ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БЕЛА ПАЛАНКА СА О.С.О. БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА 30 - Извештај за  април - јун 2018.



28.06.2018.  Поднесак упућен у ПС Ниш од стране стечајног повериоца Драгане Минчић
Драгана Минчић из Беле Паланке, поверилац у стечајном постуку, бивши радник стечајног дужника доставила је поднесак Привредном
суду у Нишу са захтевом за намирење дела потраживања из средстава остварених продајом Имовинске  целине 13 у оквиру десете
продаје непокретне имовине стечајног дужника: пољопривредног земљишта у КО Бела Паланка – Варош, 8 катастарских парцела на
потесу Бајчина бара.

30.06.2018.  Поднесак упућен у ПС Ниш од стране стечајног повериоца Драгана Живића
Стечајни  поверилац  Драган Живић из Беле Паланке доставио је поднесак Привредном суду у Нишу: молбу и упозорење  стечајном
судији и преседнику суда, и захтев стечајном судији да по службеној дужности донесе решење и изврши исплату потраживања првог
исплатног реда. (Поновљен скоро идентичан захтев истог повериоца од 30.04.2018. године.)

30.06.2018.  Имовински статус продате непокретне имовине стечајног дужника
Провером података у РГЗ Служби Катастра непокретности путем њиховог званичног сајта, стечајни управник је дошао до сазнања да су
сви купци непокретне имовине стечајног дужника по продаји од 30.03.2018. године уписани као нови власници купљене имовине
изузев купца Јанка Берберовића из Београда, за чију продају до краја извештајног периода, није донето Решење ПС Ниш о купопродаји.
Ради се о Имовинској целини 12 – пољопривредно земљиште у КО Бела Паланка – Ван Варош – потес Крновина.

30.06.2018.  Резиме активности у другом кварталу 2018.
Иако је лицитација за десету продају непокретне имовине стечајног дужника одржана у прошлом кварталу – 30.03.2018. године,
највећи део активности везаних са овом продајом био је у овом кварталу: наплата целокупног износа купопродајне цене, повраћај
депозита понуђачима који нису стекли статус купца, припрема и закључивање купопродајних уговора, упућивање предлога за
доношење Решења о извршеној продаји у складу са одредбама члана 133. Закона о стечају, сарадња са РГЗ СКН Бела Паланка око
провођења промена власништва и скидања уписане хипотеке на продатој имовини, обрачун намирења разлучних поверилаца из
средстава остварених продајом пољопривредног земљишта у КО Клење, намирење тих разлучних поверилаца, припрема обрачуна
намирења заложних поверилаца из средстава остварених продајом пољопривредног земљишта у КО Бела Паланка – Варош – Бајчина
бара. Све ове активности захтевале су доста ангажовања стечајног управника, укључујући и корекцију камата за разлучне повериоце у
складу са Одлуком Уставног суда Србије.
Поред активности везаних за продају од 30.03.2018. године, стечајни управник се бавио и активностима везаним за предлог разлучног
повериоца Србислава Костадиновића о личној продаји имовине под хипотеком (Фарма кокица), анализирајући и одговарајући на
поднеске свих хипотекарних поверилаца на наведеној имовини, као и на Решење ПАС-а предлажући начин за отклањање процесних
недостатака у Одлуци ПС Ниш о обустави свих активности стечајног управника на продаји предметне имовине.
Стечајни управник писао је такође бројна изјашњења везана са поднесцима стечајног повериоца Драгана Живића.

30.06.2018.  Изјашњења стечајног управника на поднеске Драгана Живића
Поред бројних, већ описаних активности везаних за продају имовине, намирење разлучних и заложних поверилаца, могућности
продаје Живинарске фарме, ипак, највећи део времена стечајни управник утрошио је одговарајући на бројне поднеске стечајног
повериоца Драгана Живића, који су суду поднети почев од 05.03.2018. године до краја другог квартала – укупно десет поднесака. Ради
се углавном о обнављању и ургенцији за одговоре на питања на које се стечајни управник изјаснио још марта 2018. године, као и на
неке нове захтеве. Редовни бројни одговори стечајног управника на ова питања и ургенције не могу утицати на већу ефикасност
активности у стечајном поступку, на коју често исти поверилац упућује бројне критике.

30.06.2018.  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

23.11.2018.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:01.04.2018. 30.06.2018.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

* Стевановић Бранко *
4.994.655,00

20-1113-13220-
540753-32281

02.04.2018.

* ЛМ Хидро еко доо *
282.150,00

20-1113-13220-
542343-32282

02.04.2018.

* Колев Тања *
444.657,50

20-1113-13220-
542350-32283

02.04.2018.

* Стевановић  Иван *
312.180,00

20-1113-13220-
542352-32320

02.04.2018.

* Берберовић Јанко *
1.639.050,00

20-1113-13220-
542635-32287

02.04.2018.

* Стевановић  Иван *
1.705.200,00

20-1113-13220-
542996-32288

02.04.2018.

* Конзорцијум физичких лица Станковић Нешић *
117.900,00

20-1113-13220-
543000-32319

02.04.2018.

Укупно: 9.495.792,50

Укупни приходи: 9.495.792,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2018.за период од: 30.06.2018.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 20.000,001640 30.04.2018.

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 20.000,001678 31.05.2018.

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 20.000,001703 30.06.2018.

Укупно: 60.000,00

60.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Оса-Нова * 5.812,801641 13.04.2018.

* Готовински рачуни * 480,001679 09.05.2018.

* Оса-Нова * 2.736,001680 17.05.2018.

* Оса-Нова * 2.518,801704 12.06.2018.

Укупно: 11.547,60

Електрична енергија

* ЕПС Снабдевање * 6.987,001642 03.04.2018.

* ЕПС Снабдевање * 535,771643 03.04.2018.

* ЕПС Снабдевање * 3.971,051681 03.05.2018.

* ЕПС Снабдевање * 516,331682 03.05.2018.

* ЕПС Снабдевање * 5.278,101705 03.06.2018.

* ЕПС Снабдевање * 536,201706 30.06.2018.
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Електрична енергија

Укупно: 17.824,45

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 997,751644 03.04.2018.

* Готовински рачуни * 4.272,001645 05.04.2018.

* Готовински рачуни * 1.985,551646 12.04.2018.

* Готовински рачуни * 1.498,851647 20.04.2018.

* Готовински рачуни * 1.000,051648 23.04.2018.

* Готовински рачуни * 1.959,441683 05.05.2018.

* Готовински рачуни * 998,241684 13.05.2018.

* Готовински рачуни * 2.999,491685 19.05.2018.

* Готовински рачуни * 998,921707 02.06.2018.

* Готовински рачуни * 3.948,861708 07.06.2018.

* Готовински рачуни * 1.974,431709 08.06.2018.

* Готовински рачуни * 1.925,721710 09.06.2018.

Укупно: 24.559,30

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 2.366,371649 30.04.2018.

* Готовински рачуни * 150,001650 11.04.2018.

* Готовински рачуни * 150,001651 11.04.2018.

* Готовински рачуни * 150,001652 11.04.2018.

* Готовински рачуни * 161,001653 11.04.2018.

* Готовински рачуни * 104,001654 18.04.2018.

* Готовински рачуни * 104,001655 18.04.2018.

* Готовински рачуни * 92,001656 18.04.2018.

* Готовински рачуни * 92,001657 18.04.2018.

* Готовински рачуни * 92,001658 18.04.2018.

* Готовински рачуни * 92,001659 18.04.2018.

* Готовински рачуни * 92,001660 18.04.2018.

* Готовински рачуни * 92,001661 18.04.2018.

* Готовински рачуни * 92,001662 18.04.2018.

* Готовински рачуни * 92,001663 18.04.2018.

* Готовински рачуни * 104,001664 23.04.2018.

* Готовински рачуни * 150,001665 23.04.2018.

* Готовински рачуни * 104,001666 23.04.2018.

* Готовински рачуни * 92,001667 26.04.2018.

* Готовински рачуни * 1.500,001686 31.05.2018.

* Готовински рачуни * 115,001687 16.05.2018.

* Готовински рачуни * 115,001688 16.05.2018.

* Готовински рачуни * 115,001689 16.05.2018.

* Готовински рачуни * 115,001690 16.05.2018.

* Готовински рачуни * 115,001691 16.05.2018.

* Готовински рачуни * 115,001692 16.05.2018.

* Готовински рачуни * 92,001693 16.05.2018.

* Готовински рачуни * 1.500,001711 30.06.2018.

* Готовински рачуни * 104,001712 15.06.2018.

* Готовински рачуни * 104,001713 15.06.2018.

* Готовински рачуни * 104,001714 15.06.2018.

* Готовински рачуни * 104,001715 15.06.2018.

* Готовински рачуни * 104,001716 15.06.2018.

* Готовински рачуни * 104,001717 29.06.2018.

Укупно: 8.777,37

Платни промет

* ОТП Банка * 400,001668 02.04.2018.

* ОТП Банка * 637,041669 30.04.2018.

* ОТП Банка * 400,001694 03.05.2018.

* ОТП Банка * 7.376,671695 31.05.2018.

* ОТП Банка * 400,001718 01.06.2018.

* ОТП Банка * 470,771719 30.06.2018.

Укупно: 9.684,48
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Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 266,001670 07.04.2018.

* Готовински рачуни * 532,001671 09.04.2018.

* Готовински рачуни * 266,001672 14.04.2018.

* Готовински рачуни * 516,001696 12.05.2018.

* Готовински рачуни * 610,001720 12.06.2018.

Укупно: 2.190,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Пејовић Душан * 7.911,391673 30.04.2018.

* Бакрач Предраг * 18.195,051674 30.04.2018.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781675 30.04.2018.

* Пејовић Душан * 7.911,391697 31.05.2018.

* Бакрач Предраг * 18.195,051698 31.05.2018.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781699 31.05.2018.

* Пејовић Душан * 7.911,391721 30.06.2018.

* Бакрач Предраг * 18.195,051722 30.06.2018.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781723 30.06.2018.

Укупно: 125.787,66

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001676 30.04.2018.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001700 31.05.2018.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001724 30.06.2018.

Укупно: 21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,001677 30.04.2018.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,001701 31.05.2018.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,001725 30.06.2018.

Укупно: 60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

* ЈВП Србијаводе * 22.428,591702 01.05.2018.

Укупно: 22.428,59

303.799,45Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 363.799,45
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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

01.04.2018. 10.837.212,88Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2018.за период од: 30.06.2018.

Камате и други финансијски приходи

OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad 25.643,8430.04.2018.

OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad 29.566,6711.06.2018.

Укупно: 55.210,51

Имовина

* Стевановић Бранко * 2.996.793,0020.04.2018.

* ЛМ Хидро еко доо * 169.290,0017.04.2018.

* Колев Тања * 130.794,5018.04.2018.

* Колев Тања * 136.000,0019.04.2018.

* Стевановић  Иван * 187.308,0012.04.2018.

* Берберовић Јанко * 983.430,0023.04.2018.

* Стевановић  Иван * 200.120,0012.04.2018.

* Стевановић  Иван * 150.000,0013.04.2018.

* Стевановић  Иван * 173.000,0014.04.2018.

* Стевановић  Иван * 500.000,0018.04.2018.

* Конзорцијум физичких лица Станковић Нешић * 70.740,0002.04.2018.

Укупно: 5.697.475,50

Повраћај орочених средстава

Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad 6.000.000,0030.04.2018.

Укупно: 6.000.000,00

11.752.686,01Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2018.за период од: 30.06.2018.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

* Агенција за приватизацију - Центар за стечај * 30.000,0015.05.2018.

Укупно: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Оса-Нова * 3.000,0017.05.2018.

* Оса-Нова * 2.547,2017.05.2018.

* Оса-Нова * 1.803,6017.05.2018.

* Готовински рачуни * 210,0017.05.2018.

Укупно: 7.560,80

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 978,2117.05.2018.

* Готовински рачуни * 4.000,2117.05.2018.

* Готовински рачуни * 1.974,3217.05.2018.

* Готовински рачуни * 1.002,1517.05.2018.

* Готовински рачуни * 997,7520.06.2018.
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Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 4.272,0020.06.2018.

* Готовински рачуни * 1.985,5520.06.2018.

* Готовински рачуни * 1.498,8520.06.2018.

* Готовински рачуни * 1.000,0520.06.2018.

Укупно: 17.709,09

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 1.500,0017.05.2018.

* Готовински рачуни * 104,0017.05.2018.

* Готовински рачуни * 150,0017.05.2018.

* Готовински рачуни * 260,0017.05.2018.

* Готовински рачуни * 81,0017.05.2018.

* Готовински рачуни * 2.366,3720.06.2018.

* Готовински рачуни * 150,0020.06.2018.

* Готовински рачуни * 150,0020.06.2018.

* Готовински рачуни * 150,0020.06.2018.

* Готовински рачуни * 161,0020.06.2018.

* Готовински рачуни * 104,0020.06.2018.

* Готовински рачуни * 104,0020.06.2018.

* Готовински рачуни * 92,0020.06.2018.

* Готовински рачуни * 92,0020.06.2018.

* Готовински рачуни * 92,0020.06.2018.

* Готовински рачуни * 92,0020.06.2018.

* Готовински рачуни * 92,0020.06.2018.

* Готовински рачуни * 92,0020.06.2018.

* Готовински рачуни * 92,0020.06.2018.

* Готовински рачуни * 92,0020.06.2018.

* Готовински рачуни * 104,0020.06.2018.

* Готовински рачуни * 150,0020.06.2018.

* Готовински рачуни * 104,0020.06.2018.

* Готовински рачуни * 92,0020.06.2018.

Укупно: 6.466,37

Платни промет

* ОТП Банка * 400,0002.04.2018.

* ОТП Банка * 637,0430.04.2018.

* ОТП Банка * 400,0003.05.2018.

* ОТП Банка * 7.376,6731.05.2018.

* ОТП Банка * 400,0001.06.2018.

* ОТП Банка * 470,7730.06.2018.

Укупно: 9.684,48

Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 1.600,0017.05.2018.

* Готовински рачуни * 266,0020.06.2018.

* Готовински рачуни * 532,0020.06.2018.

* Готовински рачуни * 266,0020.06.2018.

Укупно: 2.664,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Јовановић Слободанка * 10.000,0017.05.2018.

* Бакрач Предраг * 10.000,0017.05.2018.

* Бакрач Предраг * 10.000,0017.05.2018.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0017.05.2018.

* Пејовић Душан * 5.000,0017.05.2018.

* Пејовић Душан * 5.000,0017.05.2018.

* Бакрач Предраг * 8.195,0417.05.2018.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7817.05.2018.

* Пејовић Душан * 2.911,3917.05.2018.

* Пејовић Душан * 2.911,3917.05.2018.

* Бакрач Предраг * 8.195,0417.05.2018.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7817.05.2018.
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Бруто зараде по уговору о делу

Укупно: 83.858,42

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0017.05.2018.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0017.05.2018.

Укупно: 14.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0017.05.2018.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0017.05.2018.

Укупно: 40.000,00

Административне таксе

* РГЗ Служба за катастар непокретности * 30.770,0017.05.2018.

Укупно: 30.770,00

Трошкови оглашавања

* Политика новине и магазини * 222.000,0017.05.2018.

* Дневне новине АЛО * 215.408,7017.05.2018.

Укупно: 437.408,70

Орочење средстава

Банка Поштанска штедионица АД Београд 14.000.000,0011.05.2018.

Укупно: 14.000.000,00

Повраћај депозита

* Петровић Љиљана * 124.872,0026.04.2018.

* Колев Тања * 124.872,0018.04.2018.

Укупно: 249.744,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци

Ракић Драган 190.132,6230.04.2018.

Стојановић Славиша 173.236,2814.06.2018.

Петровић Милосав 173.236,2814.06.2018.

Станковић Зоран 173.236,2814.06.2018.

Илић Милосав 173.236,2814.06.2018.

Јовановић Вилотије 182.665,5630.04.2018.

Игић Живојинка 305.625,6630.04.2018.

Игић Живојинка 27,0003.05.2018.

Укупно: 1.371.395,96

16.301.261,82Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2018. 14.288.637,07
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