
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст.83/2010

01.02.2019.

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: Нинослав Воларевић

Број лиценце:

07349327Матични број:

1) OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad, 325-9500700026025-11Текући рачуни стечајног дужника:

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5.  овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: до:01.10.2018. 31.12.2018.

 9.

Остала имовина

154.850.286,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

170.972.928,20Укупно без депозита

0,00

 5.

12.000.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

2.063.221,81

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.

01.10.2018.

 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 30.09.2018. године. (Табела 5. у прошлом извештајном периоду)
1. Слободна новчана средства на почетку извештајног периода евидентирана су платним изводом ОТП банке бр. 64 од 01.10.2018.
године - износ од 2.063.221,81 динара;
2. Орочена новчана средства у Поштанској штедионици у износу од 12.000.000,00 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;
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

158.972.928,20

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

2.063.221,81

Укупно

1.964.912,39

Коментар

Без промене вредности имовине у извештајном периоду по овом основу.

 8.

2.063.221,81Готовина 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

158.972.928,20

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.

468.312,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 94.508,00

0,00

0,00

1.287.948,00

Лиценце и патенти

153.094.026,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

155.153.446,39

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

468.312,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

1.287.948,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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Коментар

Једанаеста продаја непокретне имовине стечајног дужника коју је чинило пољопривредно земљиште груписано у 13 имовинских
целина, одржана је 05.10.2018. године. Пошто није било заинтересованих купаца, продаја је проглашена неуспешном.
Дванаеста продаја непокретне имовине одржана је 05.12.2018. године. Том приликом су поново оглашене исте имовинске целине из
једанаесте продаје, али са додатним снижењем цена које су сведене на 20% од процењена вредности.
Продата је имовинска целина 12 - пољопривредно земљиште у КО Бела Паланка - Ван Варош, потес Бојчина Бара за износ депозита -
468.312,00 динара.
Због вишеструког снижења цена приликом продаје, умањење вредности имовине је значајно - 1.287.948,00 динара, пошто је
ликвидациона вредност ове  имовинске целине била 1.756.260,00 динара.

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

468.312,00

Списак готовинских прилива и одлива

468.312,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

488.312,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

74.989,44

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

468.312,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

468.312,00563.301,44

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду састоје се од камате на орочена средства (износ од 74.989,44 динара), откупа продајне
документације (20.000,00 динара) за дванаесту продају непокретне имовине стечајног дужника која је била 05.12.2018. године и
уплаћеног депозита при куповини имовинске целине 12 - 468.312,00 динара.
Како је вредност депозита истовремено била и остварена купопродајна цена, иста је наплаћена из депозита, без додатног прилива.
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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

881.103,06 30.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 30.000,00 911.103,060,00

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 0,001.591.103,06 30.000,00 30.000,00 1.621.103,06

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

14.668,00 8.416,801. Канцеларијски материјал 8.416,80 15.178,807.906,00

134.832,96 22.120,752. Електрична енергија 22.120,75 156.953,710,00

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

434,01 21.005,764. Гориво и мазиво 21.005,76 17.229,774.210,00

1.500,00 4.920,995. Пошта и телефон 4.920,99 4.920,991.500,00

0,00 0,006. Набавка сировина и репроматеријала 0,00 0,000,00

0,00 0,007. Текуће одржавање 0,00 0,000,00

0,00 2.883,948. Платни промет 2.883,94 0,002.883,94

73.449,34 3.681,009. Премија осигурања 3.681,00 73.449,343.681,00

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

126.300,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 0,00126.300,00

290,00 840,0013. Дневнице и путни трошкови 840,00 840,00290,00

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

83.858,49 125.787,6615. Бруто зараде по уговору о делу 125.787,66 83.858,52125.787,63

14.000,00 21.000,0016. Књиговодствене услуге 21.000,00 14.000,0021.000,00

40.000,00 60.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 60.000,00 40.000,0060.000,00

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

1.210,00 640,0019. Административне таксе 640,00 0,001.850,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

164.028,00 164.028,0022. Трошкови оглашавања 164.028,00 164.028,00164.028,00

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

0,00 36.100,0024. Остали трошкови стечајне масе 36.100,00 0,0036.100,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 555.536,57691.857,62 471.424,90 471.424,90 607.745,95

Исплата трошкова одобрена је Решењима ПС Ниш и то:
1. од 21.12.2018. године за 10/2018 на износ: 134.797,85 динара: 10.000,00 + 124.797,85
2. од 03.01.2019. године за 11/2018 на износ: 264.554,16 динара: 10.000,00 + 254.554,16
3. од 28.01.2019. године за 12/2018 на износ: 102.072,89 динара: 20.000,00 +   92.072,89
Стварно настали трошкови не превазилазе лимит одобрених ни у једној категорији.
Трошкови стечајног поступка нису исплаћивани, а обавезе стечајне масе исплаћене су у износу вишем од насталих трошкова у периоду,
због чега су неисплаћене обавезе на крају овог извештајног периода ниже од оних на почетку периода.

Коментар
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Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

 4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

0,00

I исплатни ред

 1.

III исплатни ред

145.757.570,35

7.

0,00

0,00

11.676.893,42

0,00

0,00

0,00

102.421.057,80

 5.

102.421.057,80

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

694.794,16

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

633.240,10 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)

633.240,10

694.794,16

0,00

Укупно без депозита

31.026.379,03

0,00

31.026.379,03

12.371.687,58

Врста одлива

Разлучни повериоци

146.452.364,51

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.

У извештајном периоду извршена је исплата другог дела потраживања групи од 4 разлучна повериоца који су своје право посебног
намирења стекли продајом непокретне имовине стечајног дужника - пољопривредног земљишта у КО Клење. (Повериоци по пријавама
потраживања ПП-026, ПП-027, ПП-028 и ПП-029, износи 173.698,54 за сваког.) Овом исплатом сви повериоци који су имали разлучно
право на наведеној имовини исплаћени су у 100% износу.
Код свих досадашњих намирења поверилаца (односи се искључиво на разлучне повериоце, јер деобе уновчене стечајне масе није ни
било), урађен је прерачун камате по Одлуци Уставног суда, и умањење камате уписано је у систем ЕРС-а као смањење обавеза према
разлучним повериоцима. Код разлучних поверилаца којима није ни почело намирење, ово умањење камата није уписано.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2018.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

2.063.221,81 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2018.

 5.

1.250.330,73

 4.

1.376.192,52

 2. 563.301,44

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на примарном пословном рачуну стечајног дужника идентично је са почетним стањем на платном изводу ОТП банке
бр. 64 од 01.10.2018. године - износ од 2.063.221,81 динара.
2. Укупан прилив новчаних средстава стечајног дужника у износу од 563.536,57 динара аналитички је приказан у Табели 2а.
3. Укупан одлив у извештајном периоду је једнак збиру исплате обавеза стечајне масе - 555.536,57 динара (аналитички приказан у
табели 2б), и намирења 4 разлучна повериоца - 694.794,16 динара (приказано у табели 2в и коментару).
6. Крајње стање на примарном пословном рачуну стечајног дужника идентично је са крајњим стањем на платном изводу ОТП банке бр.
79 од 31.12.2018. године - 1.376.192,52 динара

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.10.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.12.2018.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

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

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Душан Пејовић1. 23.734,17

Предраг Бакрач2. 54.585,12

Слободанка Јовановић3. 47.468,34

125.787,63Укупно

Наведена лица су ангажована за рад код стечајног дужника путем уговора о делу, а у овом извештајном кварталу су им исплаћене бруто
зараде за три месеца: од 01.08. до 31.10.2018. 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

12.000.000,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.964.912,39

153.094.026,00

94.508,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

168.529.638,91

Лиценце и патенти

0,00

1.376.192,52

 8.

31.12.2018.

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.79 од
31.12.2018. године - износ од 1.376.192,52 динара
2. У банци Поштанска штедионица орочена су средства у износу од 12.000.000,00 динара.
5. Укупна потраживања стечајног дужника нису мењана у извештајном периоду.
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 умањен је у односу на износ са почетка извештајног периода због
дванаесте продаје непокретне имовине и износи 153.094,026 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

04.10.2018.  Уверење РГЗ Службе Катастра Непокретности Бела Паланка
На захтев стечајног управника, Служба Катастра непокретности Бела Паланка издала је уверење о историјату уписа и статуса зграде
друмског саобраћаја на кп 1235/1 КО Бела Паланка из Листа непокретности бр. 2925. У документу је наглашено да је као власник објекта
уписана Компанија Дунав Осигурање на основу овереног купопродајног уговора. Овај документ је потребан јер стечајни дужник
прикупља документацију којом ће покренути спор за утврђење ништавости наведеног купопродајног уговора.

05.10.2018.  Једанаеста продаја непокретне имовине стечајног дужника
Огласима од 05.09.2018. године заказана је једанаеста продаја имовине стечајног дужника - пољопривредног земљишта груписаног у 13
имовинских целина. Продаја је требала да се одржи 05.10.2018. године, методом јавног надметања. Како у задатом року нико није
уплатио депозит за учешће, нити је откупио продајну документацију, јавно надметање није одржано, а продаја је проглашена
неуспешном.

09.10.2018.  Поднесак упућен у ПС Ниш од стране стечајног управника преко повереника
Стечајни  управник упутио је стечајном судији предлог за давање сагласности за осигурање објеката Управна зграда која се налазиу
Белој Паланци  и Живинарска фарма која се налази у Кременици, од основног ризика – пожара на период од 12 месеци код Триглав
Осигурања АДО Београд. Уз поднесак приложене су и понуде других осигуравајућих кућа

09.10.2018.  Закључак ПС Ниш са налогом да стечајни управник достави извештај о току процеса
Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да достави извештај о поступку и радњама које су предузете у овом
стечајном поступку, са посебним указивањем на разлоге трајања поступка, сметње које онемогућавају ефикасније уновчење имовине и
намирење поверилаца, уз дефинисање потребних мера и активности, као и временског плана за окончање поступка.

10.10.2018.  Решење ПС Ниш о давању сагласности за осигурање имовине
На основу предлога за одобрење осигурања дела имовине стечајног дужника, који је стечајном судији упутио стечајни управник,
стечајни судија је одобрио склапање уговора о противпожарном осигурању код Триглав Осигурања АДО Београд. Стечајни судија се
уверио да је сауговарач понудио најбоље услове, и дао сагласност за осигурање имовине на терет стечајне масе у складу са чл. 27. став
1. тачка 7. Закона о стечају.

15.10.2018.  Решење ПС Ниш о одбијању захтева стечајног управника за променом Листе ППОП
Дана 03.05.2018. године стечајни управник је поднео предлог суду за исправку Закључка ПС Ниш од 23.08.2011. године којим је
утврђена Коначна табела о пријављеним, признатим и оспореним потраживањима поверилаца. Захтев је образложен уоченом
техничком грешком за четири разлучна повериоца, који су право посебног намирења стекли продајом дела имовине, пољопривредног
земљишта у КО Клење. Привредни суд у Нишу усвојио је захтев, али су разлучни повериоци уложили жалбу, која је уважена од стране
другостепеног судског органа Привредног апелационог суда. На основу  Решења ПАС-а од 12.09.2018. године, ПС Ниш је преиначио
своју одлуку од 23.05.2018. године.

17.10.2018.  Поднесци упућени у ПС Ниш од стране стечајног повериоца Драгана Живића
Стечајни поверилац Драган Живић доставио је Привредном суду у Нишу четири поднеска у којима:
1.Ургира  за давање конкретних одговора на 27 постављених питања,
2.Ургира  за давање конкретних одговора на 9 постављених питања,
3.Захтева исплату потраживања поверилаца првог исплатног реда
4.Ургира и моли судију да не одобрава трошкове стечајног поступка
Ради се о питањима и захтевима на које се стечајни управник више пута изјашњавао.

18.10.2018.  Налаз и мишљење вештака Бојана Митића о свим обављеним продајама
Продаје непокретне имовине стечајног дужника (закључно са једанаестом продајом) биле су предмет вештачења судског вештака
економско финансијске струке Бојана Митића. Задатак за вештачење добијен је од Вишег јавног тужилаштва - Посебног одељења за
сузбијање корупције, на основу већег броја пријава повериоца стечајног дужника Драгана Живића. Вештак је имао обавезу да утврди на
који начин је урађена процена имовине која је продата, да ли је продаја извршена у складу са Законом о стечају, укључујући
одређивање почетне цене и спровођење процедуре продаје. Вештак је такође имао задатак да презентира упоредне податке о
процењеној цени и продајној цени имовине и то збирно и појединачно по имовинским целинама.
Налаз и мишљење вештака достављено је Вишем јавном тужилаштву 18.10.2018. године, под пословодним бројем 6КТ КО 953/18. са
закључком да су све обављене продаје имовине стечајног дужника извршене у складу са Законом о стечају, и да никакве неправилности
нису пронађене.

23.10.2018.  Допис ПС Ниш упућен стечајном повериоцу Драгану Живићу
Поводом многобројних поднесака упућених Привредном суду Ниш, а за стечајног управника, на које је поверилац добијао одговоре и
изјашњења стечајног управника, стечајни судија је упутио допис повериоцу Драгану Живићу у коме објашњава законске одредбе које су
везане за информисање стечајних поверилаца: какве извештаје – у ком облику и терминима је стечајни управник обавезан да подноси и
коме их и на који начин доставља. Такође је објаснио да стечајни управник није у обавези да одговара на питања поверилаца изузев
оних поверилаца који имају више од 20% укупних потраживања. Стечајни судије је у допису навео да злоупотреба процесних
овлашћења може довести до изрицања новчаних казни.

23.10.2018.  Поднесак упућен у ПС Ниш од стране стечајног управника преко повереника
Стечајни  управник доставио је стечајном судији Обавештење о неуспелој продаји чија је лицитација заказана за 05.10.2018. године, а
која је проглашена неуспешном јер није било заинтересованих понуђача – нико није уплатио депозит за учешће, нити је откупио
продајну документацију. Ради се о једанаестој продаји непокретне имовине стечајног дужника која је оглашена 05.09.2018. године –
пољопривредно земљиште груписано у 13 имовинских целина.
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23.10.2018.  Решење ПС Ниш о одбијању захтева разлучних поверилаца – исплата камате
Група од 7 разлучних поверилаца који су право одвојеног намирења стекли продајом дела имовине стечајног дужника –
пољопривредног земљишта у КО Клење, преко пуномоћника, упутили су захтев стечајном судији да им се обрачуна и исплати затезна
камата из средстава остварених продајом наведене имовине, а према одредби чл. 85. став 2. Закона о стечају. Судија је донео Решење
којим се захтев разлучних поверилаца одбацује као недозвољен, уз образложење да камату обрачунава и исплаћује стечајни управник
без овлашћења стечајног судије да доноси одлуке у вези са тим.

23.10.2018.  Решење ПС Ниш о одбијању захтева поверилаца – остваривање разлучног права
Група од 33 повериоца поднела је захтев стечајном судији за утврђење права на одвојено намирење из средстава остварених продајом
дела имовине стечајног дужника – имовинске целине 13 у оквиру Десете продаје стечајног дужника која је обављена 30.03.2018. године
– пољопривредног земљишта у КО Бела Паланка Варош, потес Бајчина бара. Право одвојеног намирења, које је уредно пријављено у
стечајном поступку оспорено је Закључком ПС Ниш од 23.08.2011. године, након чега је уследила тужба поверилаца која је окончана
одбијањем тужбеног захтева, коју је потврдио и ПАС, након уложене жалбе.  Разлог непризнавања разлучног права на наведеној
имовини је тај што у моменту одлучивања о истом наведена имовина није била у власништву стечајног дужника, већ је стечајни дужник
означен као корисник земљишта у државној својини.
Проналаском адвекватне документације – купопродајних уговора о теретном стицању наведене имовине, стечајни дужник је уписан
као власник, имовина је продата 30.03.2018. године, а повериоци су поднели захтев за остваривање права одвојеног намирења. Ценећи
да наведено чињенично стање није спорно, стечајни судија је проблем означио искључиво као правно питање. Образлажући своју
одлуку правном регулативом, стечајни судија је донео решење којим се одбија захтев поверилаца као неоснован.

31.10.2018.  Закључак ПС Ниш са налогом да стечајни управник достави извештај и изјашњење
Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да достави извештај о поступку и радњама које су предузете у овом
стечајном поступку, са посебним указивањем на разлоге трајања поступка, сметње које онемогућавају ефикасније уновчење имовине и
намирење поверилаца, уз дефинисање потребних мера и активности, као и временског плана за окончање поступка. Такође је
наложено да се стечајни управник посебно изјасни о потраживањима пет поверилаца: о пријављеним потраживањима, признатим и
оспореним, обезбеђеним и необезбеђеним, намиреним и ненамиреним, и термину када ће потраживања бити намирена.

01.11.2018.  Жалбе разлучних поверилаца на Решење ПС Ниш од 23.10.2018. којим се одбацује захтев као недозвољен
Разлучни повериоци Зоран Станковић (ПП-28) и Слађана Илић за потраживања пок. супруга Милосава Илића (ПП-29), који су право
посебног намирења стекли продајом пољопривредног земљишта у КО Клење, и који су у прошлом кварталу намирени у номиналном
износу, уложили су појединачне жалбе за Привредни Апелациони суд, незадовољни Решењем ПС Ниш којим је њихов захтев за
обрачуном камате по Члану 85 став 2 Закона о стечају одбачен као недозвољен, са образложењем да наведену камату обрачунава и
исплаћује стечајни управник.

01.11.2018.  Поднесак упућен у ПС Ниш од адвоката разлучних поверилаца Дејана Цветковића
Четири разлучна повериоца 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 (преко адвоката) 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. Ово је практично поновљен захтев четири од седам поверилаца чији је захтев од 04.07.2018. године одбијен
Решењем ПС Ниш од 23.10.2018. године. Разлучни повериоци су: Славиша Стојановић (ПП-26),  Милосав Петровић (ПП-27), Зоран
Станковић (ПП-28) и Слађана Илић за потраживања пок. Супруга Милосава Илића (ПП-29). Двоје од њих (З.Станковић и С.Илић)
истовемено су уложили појединачне жалбе на Решење од 23.10.2018. године.

03.11.2018.  Жалбе поверилаца на Решење ПС Ниш од 23.10.2018. којим се одбацује захтев за утврђење
Група од 33 повериоца која је поднела захтев за утврђење разлучног права које им је првобитно оспорено Закључком ПС Ниш од
23.08.2011. године, јер наведена имовина није била у власништву стечајног дужника, незадовољна Решењем ПС Ниш од 23.10.2018.
године којим је захтев одбијен, иако је наведена имовина у међувремену постала део стечајне масе, поднела је појединачне жалбе
Привредном суду за другостепени орган Привредни апелациони суд.

05.11.2018.  Огласи о продаји дела непокретне имовине стечајног дужника
У дневним листовима Политика и Српски Телеграф објављени су Огласи о дванаестој продаји дела непокретне имовине која је
груписана у 13 имовинских целина, методом јавне лицитације.
Продаја је заказана за 05.12.2018. године.

08.11.2018.  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 05.12.2018. године (дванаеста продаја непокретне имовине стечајног дужника). Како се ради
о више пута поновљеним продајама имовинских целина, почетна цена при јавном надметању је поново снижена и износи 20% од
процењене вредности. Сем почетне цене продаја је идентична са претходном која је проглашена неуспешном.

16.11.2018.  Решење ПС Ниш о одбијању захтева разлучних поверилаца – исплата камате
Захтев четири разлучна повериоца од 01.11.2018. године одбијен је као недозвољен из више разлога:
-као већ досуђена правна ствар – истоветан захтев за седам поверилаца одбијен је Решењем ПС Ниш од 23.10.2018. године;
-као поступак у току – наведено Решење ПС Ниш од 23.10.2018. године је ожалбено од стране два разлучна повериоца који су
потписници захтева од 01.11.2018. године;
-суштински разлог је тај да према одредбама Закона о стечају, камату по Члану 85. Став 2. Закона о стечају обрачунава и исплаћује
стечајни управник, док стечајни судија није овлашћен да обрачунава камату и одређује њену исплату разлучним повериоцима у
ситуацији када се примењује Члан 85. Став 2. Закона о стечају.
Стечајни судија је у Решењу нагласио да у ситуацији када разлучни поверилац сматра да стечајни управник није правилно поступио по
наведеној норми, (да му је исплаћено мање него што му припада), разлучни поверилац може поднети примедбу на радњу стечајног
управника о чему ће одлучити стечајни судија Закључком против ког није дозвољена жалба.
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27.11.2018.  Додатно намирење разлучних поверилаца којима су претходно умањена разлучна права
Након жалбе четири разлучна повериоца који су стекли право намирења продајом катастарских парцела у КО Клење, уважене су
њихове жалбе од стране ПАС-а, па су првобитна умањена разлучна права враћена на ниво који је дефинисан Закључком о ППОП од
23.08.2011. године. Након прерачуна камате по Одлуци Уставног суда, извршена је додатна исплата  потраживања из средстава
остварених продајом имовине под разлучним правом – пољопривредног земљишта у КО Клење.

03.12.2018.  Закључак ПС Ниш са налогом да стечајни управник достави извештај и изјашњење
Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да достави извештај о поступку и радњама које су предузете у овом
стечајном поступку, са посебним указивањем на разлоге трајања поступка, сметње које онемогућавају ефикасније уновчење имовине и
намирење поверилаца, уз дефинисање потребних мера и активности, као и временског плана за окончање поступка. Такође је
наложено да се стечајни управник посебно изјасни о потраживањима два повериоца: о пријављеним потраживањима, признатим и
оспореним, обезбеђеним и необезбеђеним, намиреним и ненамиреним, и термину када ће потраживања бити намирена.

05.12.2018.  Дванаеста продаја непокретне имовине стечајног дужника
У Београду, у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника, Центра за стечај, одржана је дванаеста продаја непокретне
имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Од укупно 13 имовинских целина које су оглашене за продају, продата је једино
имовинска целина 12, док за дванаест имовинских целина није било купаца.
Имовинску целину 12 чини пољопривредно земљиште у КО Бела Паланка Ван варош, потес Бојчина бара, 7 катастарских парцела укупне
површине 1ha 95a 13m² , по почетној цени са јавне лицитације 468.312,00 динара.

05.12.2018.  Поднесци упућени у ПС Ниш од стране стечајног повериоца Драгана Живића
Стечајни поверилац Драган Живић доставио је Привредном суду у Нишу два поднеска у којима инсистира на делимичној деоби стечајне
масе и упозорава стечајног судију.

12.12.2018.  Закључак ПС Ниш са налогом стечајном управнику за изјашњење
Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да се изјасни о следећим питањима у вези са активностима на продаји
имовине стечајног дужника и намирења поверилаца:
1.Зашто се не приступа продаји Управне зграде са локалима трговине у Белој Паланци и Живинарске фарме у Кременици?
2.Зашто  се не приступа изради нацрта решења за делимичну деобу уновчене стечајне масе?

14.12.2018.  Купопродајни уговор о продаји имовинске целине 12
У Нишу је између стечајног дужника и купца дела непокретне имовине - пољопривредног земљишта у КО Бела Паланка Ван варош –
потес Бојчина бара, Ивана Стевановића из Ниша закључен купопродајни уговор број 141218/2. Пошто је имовина продата по почетној
цени, која је сведена на износ депозита који је плаћен пре одржавања продаје, додатне наплате продајног пакета није било.

14.12.2018.  Обавештење о продаји дела непокретне имовине са предлогом за доношење решења
Стечајни управник поднео је Привредном суду у Нишу Обавештења о извршеној продаји пољопривредног земљишта у КО Бела Паланка
Ван варош – потес Бојчина бара. Продата имовина је део дванаесте продаје (имовинска целина 12) која је одржана 05.12.2018. године у
Београду, а спроведена је методом јавног надметања. Имовина је продата по почетној цени – 468.312,00 динара, а купац је  Иван
Стевановић из Ниша.
Истовремено је дат предлог да стечајни судија донесе Решење о извршеној продаји у складу са одредбама члана 133. Закона о стечају.

19.12.2018.  Закључак ПС Ниш са налогом да стечајни управник достави извештај и изјашњење
Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да достави извештај о поступку и радњама које су предузете у овом
стечајном поступку, са посебним указивањем на разлоге трајања поступка, сметње које онемогућавају ефикасније уновчење имовине и
намирење поверилаца, уз дефинисање потребних мера и активности, као и временског плана за окончање поступка. Такође је
наложено да се стечајни управник посебно изјасни о потраживањима пет поверилаца: о пријављеним потраживањима, признатим и
оспореним, обезбеђеним и необезбеђеним, намиреним и ненамиреним, и термину када ће потраживања бити намирена.

20.12.2018.  Рочиште за главну расправу у спору П.бр. 549/2018
На раније одржаном 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. Након доставе тражене документације одржано
је рочиште за главну расправу.

21.12.2018.  Закључак ПС Ниш са налогом да стечајни управник достави извештај и изјашњење
Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да достави извештај о поступку и радњама које су предузете у овом
стечајном поступку, са посебним указивањем на разлоге трајања поступка, сметње које онемогућавају ефикасније уновчење имовине и
намирење поверилаца, уз дефинисање потребних мера и активности, као и временског плана за окончање поступка. Такође је
наложено да се стечајни управник посебно изјасни о потраживањима четири повериоца: о пријављеним потраживањима, признатим и
оспореним, обезбеђеним и необезбеђеним, намиреним и ненамиреним, и термину када ће потраживања бити намирена.

21.12.2018.  Извештај стечајног управника по налозима из Закључака од 09.10., 31.10., и 03.12.2018. године
Одговарајући на први налог стечајног судије, стечајни управник је нагласио како је продаја непокретне имовине стечајног дужника
практично почела тек 2017., иако је стечај почео још 2010. године, јер су све активности на продаји непокретне имовине у једном
периоду обустављене због ступања на снагу Закона о реституцији. За остале факторе који су највише успоравали процес продаје
имовине навео је смене стечајних управника и повереника, комплексност и разуђеност имовине (преко 2.000 уситњених и често
негруписаних катастарски парцела у 30 катастарских општина), Решење суда којим су за период од скоро две године обустављене све
активности на продаји дела имовине, опструктивни приступ Општине Бела Паланка на уновчењу дела имовине којим је онемогућена
редовна продаја, а са друге стране наплата експроприсане имовине још није одрађена, као и административне процедуре које све
морају бити спроведене појединачно за тако велики број имовинских делова (катастарске парцеле од којих велики број чине неплодно
земљиште, земљиште изузетно мале вредности и површине, као и многобројна девастирана подручја). Непостојање адекватне
документације  код стечајног дужника и њихово проналажење преко других извора такође је успоравало процес продаје (првенствено
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документи којим се доказивало теретно стицање имовине). Зато су се у целој 2016. активности одвијале на обезбеђењу услова који ће
омогућити продају. Закон о задругама који је обавезивао да се друштвено земљиште преведе у задружно уз одговарајуће доказе,
усмерио је ове активности као приоритетније у односу на продају, јер по закону: све парцеле које остану у друштвеној својини, на дан
01.01.2019. године преводе се у власништво државе, и искључују из стечајне масе.
У свом извештају стечајни управник је такође аналитички обрадио све продаје (2 + 12), као и намирења разлучних поверилаца чији су
предмети обезбеђења били уновчени.
Презентовани су и конкретни подаци о потраживањима за девет поверилаца.

21.12.2018.  Поднесак  стечајног управника – изјашњење по захтеву Фонда Солидарности од 19.03.2013.
Одговарајући на захтев Фонда солидарности РС којим је тражено да се измени Коначна листа поверилаца за износ који је Фонд
солидарности исплатио бившим радницима стечајног дужника (5 радника) на име нето зарада и одговарајућих пореза и доприноса,
стечајни управник је предложио да стечајни судија донесе решење којим ФС ступа у права стечајних поверилаца за један део
исплаћеног износа, док је за други део захтев неоснован.  Разлика је настала као последица ситуације да је исплата од ФС извршена по
минималној цени рада која је важила у моменту исплате – 115,00 динара по сату нето, док су Закључком о ППОП од 23.08.2011. године
утврђена потраживања за исти период према тада важећој минималној цени рада од 90,00 односно 95,00 динара по сату нето.

21.12.2018.  Решење ПС Ниш о продаји дела непокретне имовине стечајног дужника
На основу Поднеска стечајног управника од 14.12.2018. године, стечајни судија је донео Решење којим се констатује да је извршена
продаја дела непокретне имовине стечајног дужника, која је у Решењу таксативно наведена, и дат налог РГЗ – Служби за Катастар
непокретности Бела Паланка да изврши упис права својине у корист купца, у складу са одредбом члана 133. став 12. Закона о стечају.
Предмет продаје је пољопривредно земљиште у КО Бела Паланка Ван варош – потес Бојчина бара. Продата имовина је део дванаесте
продаје која је одржана 05.12.2018. године у Београду (имовинска целина 12), а спроведена је методом јавног надметања. Имовина је
продата по почетној цени – 468.312,00 динара, а купац је  Иван Стевановић из Ниша.

27.12.2018.  Састанак стечајног управника – повереника – са бившим радницима стечајног дужника
На одржаном састанку коме је присуствовало тридесетак бивших радника стечајног дужника, разлучних и стечајних поверилаца,
презентиране су основне информације о току стечајног процеса, о разлозима који су, и још увек, успоравају продају имовине стечајног
дужника и намирење поверилаца и плановима за непосредне акције које следе, а у вези са уновчењем имовине стечајног дужника.

31.12.2018.  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.

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



Прилози

01.02.2019.Датум:

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БЕЛА ПАЛАНКА СА О.С.О.
БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА 30

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст.83/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.10.2018. 31.12.2018.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

* Стевановић  Иван *
468.312,00

20-1113-14172-
598820-34115

10.12.2018.

Укупно: 468.312,00

Потраживања (у извештајном периоду)

* Стевановић  Иван * 20.000,002018-12 23.11.2018.

Укупно: 20.000,00

Укупни приходи: 488.312,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2018.за период од: 31.12.2018.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 10.000,001792 31.10.2018.

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 10.000,001810 30.11.2018.

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 10.000,001830 31.12.2018.

Укупно: 30.000,00

30.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Оса-Нова * 2.460,001793 23.10.2018.

* Оса-Нова * 2.292,001811 10.11.2018.

* Оса-Нова * 3.664,801831 27.12.2018.

Укупно: 8.416,80

Електрична енергија

* ЕПС Снабдевање * 5.209,511794 03.10.2018.

* ЕПС Снабдевање * 536,051795 03.10.2018.

* ЕПС Снабдевање * 7.238,941812 02.11.2018.

* ЕПС Снабдевање * 1.069,521813 02.11.2018.

* ЕПС Снабдевање * 6.990,971832 02.12.2018.

* ЕПС Снабдевање * 1.075,761833 02.12.2018.

Укупно: 22.120,75

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 4.746,001796 02.10.2018.

* Готовински рачуни * 1.200,261797 09.10.2018.

* Готовински рачуни * 1.499,811798 14.10.2018.

* Готовински рачуни * 1.940,701814 02.11.2018.

* Готовински рачуни * 998,531815 03.11.2018.
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Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 982,471816 17.11.2018.

* Готовински рачуни * 1.950,241817 27.11.2018.

* Готовински рачуни * 3.846,621834 02.12.2018.

* Готовински рачуни * 1.920,961835 07.12.2018.

* Готовински рачуни * 1.920,171836 25.12.2018.

Укупно: 21.005,76

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 1.500,001799 31.10.2018.

* Готовински рачуни * 92,001800 11.10.2018.

* Готовински рачуни * 1.500,001818 30.11.2018.

* Готовински рачуни * 1.528,991837 31.12.2018.

* Готовински рачуни * 104,001838 05.12.2018.

* Готовински рачуни * 92,001839 05.12.2018.

* Готовински рачуни * 104,001840 05.12.2018.

Укупно: 4.920,99

Платни промет

* ОТП Банка * 400,001801 01.10.2018.

* ОТП Банка * 1.286,541819 01.11.2018.

* ОТП Банка * 400,001820 02.11.2018.

* ОТП Банка * 397,401841 01.12.2018.

* ОТП Банка * 400,001842 03.12.2018.

Укупно: 2.883,94

Премија осигурања

* ТРИГЛАВ Осигурање AДО Београд * 1.485,001802 14.10.2018.

* ТРИГЛАВ Осигурање AДО Београд * 1.098,001821 21.11.2018.

* ТРИГЛАВ Осигурање AДО Београд * 1.098,001843 05.12.2018.

Укупно: 3.681,00

Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 840,001822 09.11.2018.

Укупно: 840,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Пејовић Душан * 7.911,391803 31.10.2018.

* Бакрач Предраг * 18.195,051804 31.10.2018.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781805 31.10.2018.

* Пејовић Душан * 7.911,391823 30.11.2018.

* Бакрач Предраг * 18.195,051824 30.11.2018.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781825 30.11.2018.

* Пејовић Душан * 7.911,391844 31.12.2018.

* Бакрач Предраг * 18.195,051845 31.12.2018.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781846 31.12.2018.

Укупно: 125.787,66

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001806 31.10.2018.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001826 30.11.2018.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001847 31.12.2018.

Укупно: 21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,001807 31.10.2018.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,001827 30.11.2018.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,001848 31.12.2018.

Укупно: 60.000,00

Административне таксе

* РАТ Републичке административне таксе * 640,001808 04.10.2018.

Укупно: 640,00
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Трошкови оглашавања

* Политика новине и магазини * 92.628,001828 05.11.2018.

* Српски телеграф * 71.400,001829 05.11.2018.

Укупно: 164.028,00

Остали трошкови стечајне масе

* Министарство правде Основни суд Пирот * 36.100,001809 18.10.2018.

Укупно: 36.100,00

471.424,90Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 501.424,90

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

01.10.2018. 14.063.221,81Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2018.за период од: 31.12.2018.

Камате и други финансијски приходи

OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad 20.531,2801.10.2018.

OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad 27.680,8201.11.2018.

OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad 5.352,6007.11.2018.

OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad 21.424,7403.12.2018.

Укупно: 74.989,44

Уплаћени депозити

* Стевановић  Иван * 468.312,0023.11.2018.

Укупно: 468.312,00

Потраживања (у извештајном периоду)

* Стевановић  Иван * 20.000,0023.11.2018.

Укупно: 20.000,00

563.301,44Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2018.за период од: 31.12.2018.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Оса-Нова * 2.862,0024.10.2018.

* Оса-Нова * 1.624,0024.10.2018.

* Оса-Нова * 960,0024.10.2018.

* Оса-Нова * 2.460,0026.12.2018.

Укупно: 7.906,00

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 434,0102.10.2018.

* Готовински рачуни * 3.775,9902.10.2018.

Укупно: 4.210,00
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Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 1.500,0002.10.2018.

Укупно: 1.500,00

Платни промет

* ОТП Банка * 400,0001.10.2018.

* ОТП Банка * 1.286,5401.11.2018.

* ОТП Банка * 400,0002.11.2018.

* ОТП Банка * 397,4001.12.2018.

* ОТП Банка * 400,0003.12.2018.

Укупно: 2.883,94

Премија осигурања

* ТРИГЛАВ Осигурање AДО Београд * 1.485,0019.10.2018.

* ТРИГЛАВ Осигурање AДО Београд * 1.098,0021.11.2018.

* ТРИГЛАВ Осигурање AДО Београд * 1.098,0026.12.2018.

Укупно: 3.681,00

Вештачења и процене

* Костић Драган * 79.821,6024.10.2018.

* Костић Драган * 46.478,4024.10.2018.

Укупно: 126.300,00

Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 290,0002.10.2018.

Укупно: 290,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Пејовић Душан * 2.911,3924.10.2018.

* Бакрач Предраг * 8.195,0424.10.2018.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7824.10.2018.

* Пејовић Душан * 2.911,3924.10.2018.

* Бакрач Предраг * 8.195,0424.10.2018.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7824.10.2018.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0024.10.2018.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0024.10.2018.

* Бакрач Предраг * 10.000,0024.10.2018.

* Бакрач Предраг * 10.000,0024.10.2018.

* Пејовић Душан * 5.000,0024.10.2018.

* Пејовић Душан * 5.000,0024.10.2018.

* Пејовић Душан * 2.911,3926.12.2018.

* Бакрач Предраг * 8.195,0426.12.2018.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7826.12.2018.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0026.12.2018.

* Бакрач Предраг * 10.000,0026.12.2018.

* Пејовић Душан * 5.000,0026.12.2018.

Укупно: 125.787,63

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0002.10.2018.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0024.10.2018.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0026.12.2018.

Укупно: 21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0024.10.2018.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0024.10.2018.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0026.12.2018.

Укупно: 60.000,00

Административне таксе

* РГЗ Служба за катастар непокретности * 1.210,0024.10.2018.

* РАТ Републичке административне таксе * 640,0026.12.2018.
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Административне таксе

Укупно: 1.850,00

Трошкови оглашавања

* Политика новине и магазини * 92.628,0024.10.2018.

* Српски телеграф * 71.400,0024.10.2018.

Укупно: 164.028,00

Остали трошкови стечајне масе

* Министарство правде Основни суд Пирот * 36.100,0018.10.2018.

Укупно: 36.100,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци

Стојановић Славиша 173.698,5427.11.2018.

Петровић Милосав 173.698,5427.11.2018.

Станковић Зоран 173.698,5427.11.2018.

Илић Милосав 173.698,5427.11.2018.

Укупно: 694.794,16

1.250.330,73Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2018. 13.376.192,52
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