
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст.83/2010

20.11.2018.

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:01.01.2018. 31.03.2018.

 9.

Остала имовина

171.265.367,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

180.061.280,64Укупно без депозита

0,00

 5.

5.000.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

969.459,25

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

2.731.946,39

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.

01.01.2018.

 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 31.12.2017. године. (Табела 5. у прошлом извештајном периоду).
1. Укупна новчана средства на почетку извештајног периода евидентирана су платним изводом ОТП банке бр. 01 од 03.01.2018. године -
износ од 969.459,25 динара, благајничким дневником на дан 31.12.2016. године - 0,00 динара, и
2. ороченим средствима у Војвођанској банци у износу од 5.000.000,00 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 1.698.115,17 динара.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

175.061.280,64

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

171.265.367,00

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

969.459,25

Укупно

2.731.946,39

Коментар

Без промена вредности имовине у извештајном периоду по овом основу.

 8.

969.459,25Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

242.710,00

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

2.731.946,39

 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

174.818.570,64

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

171.022.657,00

1в

0,00

242.710,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Евиденција умањења вредности имовине у наведеном износу последица је излучења пољопривредног земљишта (три парцеле у КО
Мокра), по Одлуци стечајног управника од 20.03.2018. године. Одлука је донета на основу оправданих и документованох захтева
излучних поверилаца Горана Пејића и Бојана Поповића из Беле Паланке, који су наведене парцеле купили од стечајног дужника у
периоду пре отварања стечаја. Како промена власништва није проведена у РГЗ СКН Бела Паланка, пописом имовине при отварању
стечаја ово пољопривредно земљиште постало је део стечајне масе.
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767.034,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 94.508,00

0,00

767.034,00

0,00

Лиценце и патенти

171.022.657,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

173.082.077,39

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

1.964.912,39

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

0,00

0,00

 4.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 1.

 6.

Остала имовина

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене

0,00

 7. 0,00 0,00

 5.

0,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

У току извештајног периода је 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
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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

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

0,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

230.000,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

21.156,16

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

767.034,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

4.048.061,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,005.066.251,16

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

230.000,00

0,00

230.000,00

0,00

Коментар

Укупни прилив у извештајном периоду од 5.066.251,16 динара састоји се од неколико категорија:
1. Камата у износу од 21.156,169 резултат је орочавања новчаних средстава у износу од 5.000.000,00 односно 6.000.000,00 динара.
2. Уплаћени депозити односе се на 7 лицитираних имовинских пакета и то од понуђача који су постали купци, и од још два понуђача
која су изгубила при надметању.
4. У овом извештајном периоду наплаћена су потраживања по основу продаја које су обављене у прошлом извештајном периоду: од
купца Далибора Стаменковића - износ од 174.060,00 динара (осма продаја) и купца Power Gen - износ од 592.974,00 динара (девета
продаја).
8. Имовина при десетој продаји је продата 30.03.2018. године, а сви купопродајни уговори су закључени у априлу 2018. године, када су
исплаћени целокупни износи купопродајне цене.
11. Потраживања настала у извештајном периоду односе се на откуп продајне документације: 3 x по 30.000,00 динара и 7 x 20.000,00
динара.
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Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

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

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

0,00 0,00
4.

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

701.103,06 60.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 60.000,00 761.103,060,00

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 0,001.441.103,06 60.000,00 60.000,00 1.501.103,06

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

13.546,00 9.480,801. Канцеларијски материјал 9.480,80 16.782,806.244,00

81.478,94 18.122,052. Електрична енергија 18.122,05 99.600,990,00

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

5.999,57 20.457,214. Гориво и мазиво 20.457,21 7.954,8918.501,89

2.271,12 7.632,205. Пошта и телефон 7.632,20 2.413,117.490,21

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

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

0,00 3.385,008. Платни промет 3.385,00 0,003.385,00

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

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

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

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

903,00 2.765,0013. Дневнице и путни трошкови 2.765,00 1.600,002.068,00

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

41.929,22 125.787,6615. Бруто зараде по уговору о делу 125.787,66 83.858,4583.858,43

7.000,00 21.000,0016. Књиговодствене услуге 21.000,00 14.000,0014.000,00

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

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

0,00 33.130,0019. Административне таксе 33.130,00 30.770,002.360,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

0,00 437.408,7022. Трошкови оглашавања 437.408,70 437.408,700,00

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

590,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 0,00590,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

1.000.000,00

0,00

Укупно 1.198.497,53282.025,42 739.168,62 739.168,62 822.696,51

Исплата трошкова одобрена је Решењима ПС Ниш и то:
1. од 05.03.2018. године за 01/2018 на износ: 106.431,02 динара: 20.000,00 +   86.431,02
2. од 09.05.2018. године за 02/2018 на износ: 579.404,22 динара: 20.000,00 + 559.404,22
3. од 09.05.2018. године за 03/2018 на износ: 113.333,38 динара: 20.000,00 +   93.333,38
Стварно настали трошкови не превазилазе лимит одобрених ни у једној категорији.
Трошкови стечајног поступка нису исплаћивани, а обавезе стечајне масе исплаћене су у ниском износу, јер су највеће обавезе пристигле
марта, а за њих није стигло одобрење исплате до краја периода.
Орочен износ од 5.000.000,00 динара из ранијег периода повећан је за 1.000.000,00 динара, средства која су остварени продајом
непокретне имовине стечајног дужника.

Коментар
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Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

 4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

0,00

I исплатни ред

 1.

III исплатни ред

149.156.929,70

7.

0,00

0,00

15.076.252,77

0,00

0,00

0,00

102.421.057,80

 5.

102.421.057,80

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

633.240,10 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

633.240,10

0,00

0,00

Укупно без депозита

31.026.379,03

0,00

31.026.379,03

15.076.252,77

Врста одлива

Разлучни повериоци

149.156.929,70

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода садржане су у:
а. Закључку Привредног суда у Нишу са испитног рочишта од 23.08.2011. године,
б. Пресуди Привредног суда у Нишу П.1255/2011 од 17.05.2012. за ПП-107 и ПП-109, III исплатни ред,
в. Пресуди Привредног суда у Нишу П.1158/2011 од 06.03.2012. за ПП-37(127), III исплатни ред,
г. Закључку Ст.бр. 83/2010 од 22.01.2013. за ПП-17 - разлучно право и III исплатни ред.
Потраживања б, в, г уведена су у евиденцију електронске базе података ЕРС-а у Извештају за I квартал 2016. године.
Повећање обавеза по основу испитних рочишта или додатних обрачуна камата у извештајном периоду није било.
Такође није било намирења поверилаца у извештајном периоду.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2018.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

969.459,25 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2018.

 5.

1.198.497,53

 4.

4.837.212,88

 2. 5.066.251,16

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на примарном пословном рачуну стечајног дужника идентично је са почетним стањем на платном изводу ОТП банке
бр. 01 од 03.01.2018. године – 969.459,25 динара.
2. Укупан прилив од 5.066.251,16 динара аналитички је објашњен у Коментару уз Табелу 2а.
3. Укупан одлив у извештајном периоду од 1.198.497,53 динара састоји се од:
- 1.000.000,00 динара - за пренос у Војвођанску банку на орочење;
- 83.858,43 динара - за исплату зарада по уговору о делу (за 12-2017. и 01-2018. године);
- 60.000,00 динара - за исплату адвокатских услуга (за 11 и 12-2017 и 01-2018. године);
- 14.000,00 динара - за исплату књиговодствених услуга (за 12-2017. и 01-2018. године);
- 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.
24. од 31.03.2018. године – 4.837.212,88 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.03.2018.

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. 15.822,77

Предраг Бакрач2. 36.390,10

Слободанка Јовановић3. 31.645,56

83.858,43Укупно

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 01.12.2017. до 31.01.2018. 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

6.000.000,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.964.912,39

171.022.657,00

94.508,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

179.871.229,27

Лиценце и патенти

0,00

789.151,88

 8.

31.03.2018.

0,00

 6.

Укупно без депозита

4.048.061,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

1. Укупна новчана средства на крају извештајног периода евидентирана су платним изводом ОТП банке бр. 24 од 31.03.2018. године -
износ од 4.837.212,88 динара, који садржи расположиву готовину у износу од 789.151,88 динара (позиција 1), и депонованим
средствима у износу од 4.048.061,00 динара (позиција 3), благајничким дневником на дан 31.12.2016. године - 0,00 динара, и ороченим
средствима у Војвођанској банци у износу од 6.000.000,00 динара (позиција 2.).
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.

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

04.01.2018.  Наплаћен целокупан износ купопродајне цене продатог пољопривредног земљишта
Купац пољопривредног земљишта у КО Кременица,  Далибор Стаменковић из Беле Паланке, извршио је исплату целокупног износа
купопродајне цене по уговору од 28.12.2017. године (осма продаја непокретне имовине стечајног дужника).

09.01.2018.  Обавештење о продаји дела имовине стечајног дужника и предлог за доношење решења
Стечајни управник поднео је Привредном суду у Нишу Обавештење о извршеној продаји пољопривредног земљишта у КО Дол
административним преносом кориснику експропријације ЈП Путеви Србије.
Ради се о петој продаји непокретне имовине стечајног дужника: продаја је обављена дана 08.12.2017. године, а наплата целокупног
износа купопродајне цене 26.12.2017. године. У обавештењу је наглашено да је имовина продата по цени од 1.716.900,00 динара, док је
ликвидациона цена износила 262.710,00 динара, чиме је остварена позитивна разлика у цени у износу од 1.454.190,00 динара.
Истовремено је дат предлог да стечајни судија донесе Решење о извршеној продаји у складу са одредбама члана 133. Закона о стечају.

09.01.2018.  Обавештење о продаји дела имовине стечајног дужника и предлог за доношење решења
Стечајни управник поднео је Привредном суду у Нишу Обавештење о извршеној продаји пољопривредног земљишта у КО Тамњаница
купцу Љиљани Петровић из Тамњанице. Продаја је обављена методом непосредне погодбе.
Ради се о шестој продаји непокретне имовине стечајног дужника: продаја је обављена дана 22.12.2017. године, а наплата целокупног
износа купопродајне цене 29.12.2017. године. У обавештењу је наглашено да је имовина продата по цени од 429.440,00 динара, док је
ликвидациона цена износила 165.1530,00 динара, чиме је остварена позитивна разлика у цени у износу од 264.287,00 динара.
Истовремено је дат предлог да стечајни судија донесе Решење о извршеној продаји у складу са одредбама члана 133. Закона о стечају.

09.01.2018.  Обавештење о продаји дела имовине стечајног дужника и предлог за доношење решења
Стечајни управник поднео је Привредном суду у Нишу Обавештење о извршеној продаји пољопривредног земљишта у КО Бела Паланка
Ван варош купцу Бресник Аграр доо из Беле Паланке. Продаја је обављена методом непосредне погодбе.
Ради се о седмој продаји непокретне имовине стечајног дужника: продаја је обављена дана 28.12.2017. године, а наплата целокупног
износа купопродајне цене 29.12.2017. године. У  обавештењу је наглашено да је имовина продата по цени од 151.200,00 динара, док је
ликвидациона цена износила 113.400,00 динара, чиме је остварена позитивна разлика у цени у износу од 37.800,00 динара.
Истовремено је дат предлог да стечајни судија донесе Решење о извршеној продаји у складу са одредбама члана 133. Закона о стечају.

09.01.2018.  Обавештење о продаји дела имовине стечајног дужника и предлог за доношење решења
Стечајни управник поднео је Привредном суду у Нишу Обавештење о извршеној продаји пољопривредног земљишта у КО Кременица
купцу Далибору Стаменковићу из Беле Паланке. Продаја је обављена методом непосредне погодбе.
Ради се о осмој продаји непокретне имовине стечајног дужника: продаја је обављена дана 28.12.2017. године, а наплата целокупног
износа купопродајне цене 04.01.2018. године. У обавештењу је наглашено да је имовина продата по цени од 174.060,00 динара, док је
ликвидациона цена износила 179.740,00 динара, чиме је остварена негативна разлика у цени у износу од 5.680,00 динара.
Истовремено је дат предлог да стечајни судија донесе Решење о извршеној продаји у складу са одредбама члана 133. Закона о стечају.

10.01.2018.  Наплаћен целокупан износ купопродајне цене продатог пољопривредног земљишта
Купац пољопривредног земљишта у КО Ново Село, Power Gen доо из Београда, извршио је исплату целокупног износа купопродајне
цене по уговору од 29.12.2017. године (девета продаја непокретне имовине стечајног дужника).

22.01.2018.  Обавештење о продаји дела имовине стечајног дужника и предлог за доношење решења
Стечајни управник поднео је Привредном суду у Нишу Обавештење о извршеној продаји пољопривредног земљишта у КО Ново Село
купцу Power Gen доо из Београда. Продаја је обављена методом непосредне погодбе.
Ради се о деветој продаји непокретне имовине стечајног дужника: продаја је обављена дана 29.12.2017. године, а наплата целокупног
износа купопродајне цене 10.01.2018. године. У  обавештењу је наглашено да је имовина продата по цени од 592.974,00 динара, док је
ликвидациона цена износила 477.675,00 динара, чиме је остварена позитивна разлика у цени у износу од 115.299,00 динара.
Истовремено је дат предлог да стечајни судија донесе Решење о извршеној продаји у складу са одредбама члана 133. Закона о стечају.

31.01.2018.  Решење ПС Ниш о продаји дела непокретне имовине стечајног дужника
На основу Поднеска стечајног управника од 09.01.2018. 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, која је одржана 22.12.2018. године, је пољопривредно земљиште у КО Тамњаница, а купац је Љиљана Петровић из
Тамњанице (шеста продаја непокретне имовине стечајног дужника).

31.01.2018.  Решење ПС Ниш о продаји дела непокретне имовине стечајног дужника
На основу Поднеска стечајног управника од 09.01.2018. 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, која је одржана 28.12.2018. године, је пољопривредно земљиште у КО Бела Паланка Ван-варош, а купац је Бресник
Аграр доо из Беле Паланке (седма продаја непокретне имовине стечајног дужника).

31.01.2018.  Решење ПС Ниш о продаји дела непокретне имовине стечајног дужника
На основу Поднеска стечајног управника од 09.01.2018. 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, која је одржана 28.12.2018. године, је пољопривредно земљиште у КО Кременица, а купац је Далибор Стаменковић из
Беле Паланке (осма продаја непокретне имовине стечајног дужника).
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31.01.2018.  Решење ПС Ниш о продаји дела непокретне имовине стечајног дужника
На основу Поднеска стечајног управника од 22.01.2018. 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, која је одржана 29.12.2018. године, је пољопривредно земљиште у КО Ново Село, а купац је Power Gen доо из
Београда (девета продаја непокретне имовине стечајног дужника).

02.02.2018.  Изјашњење стечајног управника по молби за упис наследног права
Изјашњавајући се по молби за упис наследног права Слађане Илић из Беле Паланке, од 12.10.2017. године, стечајни управник је на
основу достављене документације, предложио измену коначне листе ППОП на тај начин што ће на место повериоца пок. Милосава
Илића ступити законски наследник супруга Слађана Илић (ПП-029).

06.02.2018.  Решење ПС Ниш о промени коначне листе ППОП
На основу поднетог захтева повериоца и изјашњења стечајног управника од 02.02.2018. године, стечајни судија је донео Решење којим
је извршена измена Коначне листе пријављених, признатих и оспорених потраживања, на тај начин што је на место повериоца пок.
Милосава Илића ступио законски наследник супруга Слађана Илић (ПП-029).

28.02.2018.  Објава Огласа о продаји имовине стечајног дужника
Оглас о десетој продаји непокретне имовине стечајног дужника која је груписана у петнаест имовинских целина објављен је  у дневним
листовима Политика и Ало и на Интернет страници Портала АЛСУ. Продаја је заказана за 30.03.2018. године. Предмет продаје је
пољопривредно земљиште – укупно 337 катастарских парцела, површине у збиру – 46ha 13a 93m² које се налазе на територији 14
Катастарских општина, укупне процењене вредности 35.314.364,00 динара.

28.02.2018.  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 15 имовинских целина.  Продаја, која ће се обавити
методом јавног надметања, заказана је за 30.03.2018. године (десета продаја непокретне имовине стечајног дужника).

01.03.2018.  Поднесак упућен у ПС Ниш од стране излучног повериоца Горана Пејића
Излучни поверилац Горан Пејић из Беле Паланке поднео је захтев Привредном суду у Нишу за излучење дела непокретне имовине из
стечајне масе (катастарске парцеле у КО Мокра), полажући право на власништвo наведене имовине која је купљена од стечајног
дужника, али промена власништва није проведена у РГЗ Служби Катастра Непокретности Бела Паланка. Доказ о купопродаји је
доставио.

03.03.2018.  Поднесак упућен у ПС Ниш од стране излучног повериоца Бојана Поповића
Излучни поверилац Бојан Поповић из Беле Паланке поднео је захтев Привредном суду у Нишу за излучење дела непокретне имовине из
стечајне масе (катастарска парцела у КО Мокра), полажући право на власништвo наведене имовине која је купљена од стечајног
дужника, али промена власништва није проведена у РГЗ Служби Катастра Непокретности Бела Паланка. Доказ о купопродаји је
доставио.

05.03.2018.  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 за изјашњење стечајног управника
тражећи одговоре на 26 питања у вези са наводним неправилностима у вођењу стечајног поступка.

07.03.2018.  Закључак ПС Ниш са налогом за изјашњење стечајног управника
Стечајни судија доставио је стечајном управнику Закључак којим се тражи изјашњење стечајног управника на 26 питања које је у свом
поднеску од 05.03.2018. године доставио стечајни поверилац Драган Живић у вези са наводним бројним неправилностима у поступку
вођења стечаја.

07.03.2018.  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 као упозорење стечајном судији,
стечајном управнику, помоћнику директора за правне послове АЛСУ, због наводне назаконитости и крађе имовине стечајног дужника,
која је заказана за 30.03.2018. године, коментаришући таксативно податке из Огласа о продаји за свих 15 имовинских целина које су
оглашене за продају.

07.03.2018.  Поднесак стечајног управника упућен у Привредни суд Ниш
Стечајни управник доставио је стечајном судији предлог за доношење Решења у складу са одредбама члана 49. Закона о стечају који
предвиђа могућност накнадног признавања права посебног намирења за лица која имају заложно право на имовини која је у поступку
стечаја постала део стечајне масе. Овим Решењем омогућило би групи од 31 повериоца да своја потраживања намирују из средстава
која су остварена продајом имовинске целине 13 (десета продаја имовине стечајног дужника која је обављена 30.03.2018. године).
Наведена група радника на тај начин намирила би остатак својих разлучних потраживања у износу од око 30%.

07.03.2018.  Обавештења о намери продаје непокретне имовине послата поштом
У периоду од 01.03. до 07.03.2018. године, Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје непокретне имовине стечајног
дужника, са текстом огласа, послата су путем поште на 16 адреса у складу са чл. 133 став 1 Закона о стечају (“Сл. Гласник РС”
бр.104/2009) и то:
-Разлучним повериоцима стечајног дужника који су разлучно право стекли на имовини која је предмет продаје (7 лица који имају
установљено разлучно право на кп у КО Клење);
-Председнику Скупштине поверилаца;
-Председнику Одбора поверилаца;
-Агенцији за лиценцирање стечајних управника;
-Заинтересованим лицима – потенцијалним купцима имовине која се продаје (6 лица).
Ради се о десетој продаји непокретне имовине стечајног дужника која је заказана за 30.03.2018. године.
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12.03.2018.  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 07.03.2018. године којим се упозоравају надлежни због наводне незаконитости и крађе при оглашеној
продаји која је заказана за 30.03.2018. године.

13.03.2018.  Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из Закључка од 07.03.2018.
Стечајни управник је доставио суду изјашњење по налогу стечајног судије, у вези са поднеском стечајног повериоца Драгана Живића од
05.03.2018. године, одговарајући на 26 питања које је стечајни поверилац поставио, а која за циљ имају утврђивање наводних бројних
неправилности у вођењу стечајног поступка.
Стечајни управник је нагласио да се у досадашњем току стечајног поступка поверилац Драган Живић више пута поднесцима обраћао
како Привредном суду у Нишу, тако и стечајном управнику и разним другим институцијама и увек је уредно добијао одговоре на сва
своја постављена питања. Овим поднеском поверилац поново поставља већину питања на која је већ добио одговоре у многобројним
претходним изјашњењима. И поред тога стечајни управник се изјаснио одговарајући таксативно на сва постављена питања стечајног
повериоца.

20.03.2018.  Одлука стечајног управника о излучењу по захтеву излучног повериоца Горана Пејића
Одлучујући по захтеву излучног повериоца Горана Пејића из Беле Паланке за излучење пољопривредног земљишта на кп 1271 и кп 1272
које су уписане у ЛН 289 КО Мокра, стечајни управник је донео Одлуку у складу са чланом 50. Закона о стечају, којом се прихвата
излучни захтев као оправдан, веродостојан и документован. Промена власништва имовине уредно је уписана је у базу података ЕРС-а
са датумом доношења Одлуке.

20.03.2018.  Одлука стечајног управника о излучењу по захтеву излучног повериоца Бојана Поповића
Одлучујући по захтеву излучног повериоца Бојана Поповића из Беле Паланке за излучење пољопривредног земљишта на кп 777 која је
уписана у ЛН 289 КО Мокра, стечајни управник је донео Одлуку у складу са чланом 50. Закона о стечају, којом се прихвата излучни
захтев као оправдан, веродостојан и документован. Промена власништва имовине уредно је уписана је у базу података ЕРС-а са
датумом доношења Одлуке.

21.03.2018.  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 одговора на
тражена питања у претходним поднесцима.

23.03.2018.  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 21.03.2018. године којим се ургира за давање одговора на тражена питања у претходним поднесцима.

23.03.2018.  Изјашњење стечајног управника по налогу стечајног судије из Закључка од 12.03.2018.
Стечајни управник је доставио суду изјашњење по налогу стечајног судије, у вези са поднеском стечајног повериоца Драгана Живића од
07.03.2018. године, одговарајући на коментаре који се односе на продају заказану за 30.03.2018. године, за сваку имовинску целину
појединачно, на тај начин што је правилно цитирао и тумачио податке из Огласа. Из наведеног се види да је стечајни поверилац
погрешно тумачио објављени оглас и да је вероватно сабирао укупне површине на којима је стечајни дужник сувласник, а не искључиви
власник. Исто тако, стечајном повериоцу вероватно није познато да се као почетна цена за прво јавно надметање узима 50% од
процењене вредности, а изјашњење је такође допуњено подацима из Закона о стечају и Националног стандарда који одређују правила
при продаји имовине стечајног дужника: о методу продаје, одрђивању цена, обавештењима, почетној цени и друго.

30.03.2018.  Десета продаја непокретне имовине стечајног дужника
У Београду, у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника, Центра за стечај, одржала се десета продаја непокретне
имовине стечајног дужника. Од укупно 15 имовинских целина које су оглашене за продају, продато је седам  целина методом јавног
надметања, док за осам имовинских целина није било купаца. Све имовинске целине продате су по почетној цени.
Продате су имовинске целине: 1, 6, 7, 8, 12, 13 и 14 (7 од укупно 15 имовинских целина које су оглашене за продају);
Продато је: 156 катастарских парцела (од укупно 337 које су оглашене за продају);
Површина продатог пољопривредног земљишта: 20ha 02a 59m²  (од укупно 46ha 13a 93m² колико је оглашено за продају);
Остварени приход од продаје износи: 9.495.792,50 динара;
Купопродајни уговори биће потписани и оверени почетком априла 2018. године.

31.03.2018.  Имовински статус излучене непокретне имовине стечајног дужника
Провером података у РГЗ Служби Катастра непокретности путем њиховог званичног сајта, стечајни управник је дошао до сазнања да су
излучни повериоци Горан Пејић и Бојан Поповић, обојица из Беле Паланке, након излучења непокретне имовине стечајног дужника из
стечајне масе по Одлукама стечајног управника од 20.03.2018. године, уписали власништво на излученој имовини. Истовремено, у бази
података ЕРС-а, излучена имовина више није део стечајне масе стечајног дужника.

31.03.2018.  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 продајама из децембра 2017. године уписани као нови власници купљене
имовине.

31.03.2018.  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

20.11.2018.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:01.01.2018. 31.03.2018.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

* ЛМ Хидро еко доо * 20.000,002018-01 01.03.2018.

* Стевановић Бранко * 30.000,002018-02 16.03.2018.

* Колев Тања * 20.000,002018-03 19.03.2018.

* Јанковић Предраг * 20.000,002018-04 20.03.2018.

* Петровић Љиљана * 20.000,002018-05 23.03.2018.

* Стевановић  Иван * 20.000,002018-06 23.03.2018.

* Конзорцијум физичких лица Станковић Нешић * 20.000,002018-07 23.03.2018.

* Колев Тања * 20.000,002018-08 23.03.2018.

* Стевановић  Иван * 30.000,002018-09 23.03.2018.

* Берберовић Јанко * 30.000,002018-10 23.03.2018.

Укупно: 230.000,00

Укупни приходи: 230.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2018.за период од: 31.03.2018.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 20.000,001562 31.01.2018.

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 20.000,001581 28.02.2018.

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 20.000,001606 31.03.2018.

Укупно: 60.000,00

60.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Оса-Нова * 1.920,001563 17.01.2018.

* Оса-Нова * 2.547,201582 26.02.2018.

* Оса-Нова * 1.803,601583 28.02.2018.

* Готовински рачуни * 210,001607 19.03.2018.

* Оса-Нова * 3.000,001608 31.03.2018.

Укупно: 9.480,80

Електрична енергија

* ЕПС Снабдевање * 5.295,171564 03.01.2018.

* ЕПС Снабдевање * 532,111565 03.01.2018.

* ЕПС Снабдевање * 5.288,831584 03.02.2018.

* ЕПС Снабдевање * 525,621585 03.02.2018.

* ЕПС Снабдевање * 5.946,211609 03.03.2018.

* ЕПС Снабдевање * 534,111610 03.03.2018.
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Електрична енергија

Укупно: 18.122,05

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 2.000,301566 04.01.2018.

* Готовински рачуни * 2.000,051567 16.01.2018.

* Готовински рачуни * 1.999,971568 21.01.2018.

* Готовински рачуни * 3.000,391586 03.02.2018.

* Готовински рачуни * 1.494,081587 05.02.2018.

* Готовински рачуни * 999,581588 08.02.2018.

* Готовински рачуни * 1.986,161611 06.03.2018.

* Готовински рачуни * 4.000,211612 09.03.2018.

* Готовински рачуни * 1.974,321613 28.03.2018.

* Готовински рачуни * 1.002,151614 31.03.2018.

Укупно: 20.457,21

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 2.421,201569 31.01.2018.

* Готовински рачуни * 92,001570 09.01.2018.

* Готовински рачуни * 92,001571 17.01.2018.

* Готовински рачуни * 1.500,001589 28.02.2018.

* Готовински рачуни * 92,001590 19.02.2018.

* Готовински рачуни * 104,001591 28.02.2018.

* Готовински рачуни * 1.500,001615 31.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,001616 01.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,001617 01.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,001618 01.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,001619 01.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,001620 01.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,001621 01.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,001622 01.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,001623 07.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,001624 07.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,001625 07.03.2018.

* Готовински рачуни * 92,001626 07.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,001627 07.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,001628 19.03.2018.

* Готовински рачуни * 150,001629 21.03.2018.

* Готовински рачуни * 260,001630 22.03.2018.

* Готовински рачуни * 81,001631 26.03.2018.

Укупно: 7.632,20

Платни промет

* ОТП Банка * 400,001572 03.01.2018.

* ОТП Банка * 150,001573 31.01.2018.

* ОТП Банка * 400,001592 01.02.2018.

* ОТП Банка * 1.615,001593 28.02.2018.

* ОТП Банка * 400,001632 01.03.2018.

* ОТП Банка * 420,001633 31.03.2018.

Укупно: 3.385,00

Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 333,001574 12.01.2018.

* Готовински рачуни * 266,001575 20.01.2018.

* Готовински рачуни * 266,001594 08.02.2018.

* Готовински рачуни * 300,001595 26.02.2018.

* Готовински рачуни * 1.600,001634 15.03.2018.

Укупно: 2.765,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Пејовић Душан * 7.911,391576 31.01.2018.

* Бакрач Предраг * 18.195,051577 31.01.2018.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781578 31.01.2018.

* Пејовић Душан * 7.911,391596 28.02.2018.
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Бруто зараде по уговору о делу

* Бакрач Предраг * 18.195,051597 28.02.2018.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781598 28.02.2018.

* Пејовић Душан * 7.911,391635 31.03.2018.

* Бакрач Предраг * 18.195,051636 31.03.2018.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781637 31.03.2018.

Укупно: 125.787,66

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001579 31.01.2018.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001599 28.02.2018.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001638 31.03.2018.

Укупно: 21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,001580 31.01.2018.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,001600 28.02.2018.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,001639 31.03.2018.

Укупно: 60.000,00

Административне таксе

* АПР Агенција за привредне регистре * 1.200,001601 14.02.2018.

* РГЗ Служба за катастар непокретности * 30.770,001602 26.02.2018.

* РАТ Републичке административне таксе * 1.160,001603 26.02.2018.

Укупно: 33.130,00

Трошкови оглашавања

* Политика новине и магазини * 222.000,001604 28.02.2018.

* Дневне новине АЛО * 215.408,701605 28.02.2018.

Укупно: 437.408,70

739.168,62Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 799.168,62

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

01.01.2018. 5.969.459,25Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2018.за период од: 31.03.2018.

Камате и други финансијски приходи

OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad 21.156,1619.02.2018.

Укупно: 21.156,16

Уплаћени депозити

* Стевановић Бранко * 1.997.862,0016.03.2018.

* ЛМ Хидро еко доо * 112.860,0022.03.2018.

* Колев Тања * 177.863,0019.03.2018.

* Петровић Љиљана * 124.872,0023.03.2018.

* Колев Тања * 124.872,0023.03.2018.

* Берберовић Јанко * 655.620,0023.03.2018.

* Стевановић  Иван * 682.080,0023.03.2018.

* Конзорцијум физичких лица Станковић Нешић * 47.160,0023.03.2018.

* Стевановић  Иван * 124.872,0023.03.2018.

Укупно: 4.048.061,00
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Наплата потраживања

* Стаменковић Далибор * 174.060,0004.01.2018.

* Power gen * доо Београд 592.974,0010.01.2018.

Укупно: 767.034,00

Потраживања (у извештајном периоду)

* ЛМ Хидро еко доо * 20.000,0012.03.2018.

* Стевановић Бранко * 30.000,0016.03.2018.

* Колев Тања * 20.000,0019.03.2018.

* Јанковић Предраг * 20.000,0020.03.2018.

* Петровић Љиљана * 20.000,0023.03.2018.

* Стевановић  Иван * 20.000,0023.03.2018.

* Конзорцијум физичких лица Станковић Нешић * 20.000,0023.03.2018.

* Колев Тања * 20.000,0023.03.2018.

* Стевановић  Иван * 30.000,0023.03.2018.

* Берберовић Јанко * 30.000,0023.03.2018.

Укупно: 230.000,00

5.066.251,16Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2018.за период од: 31.03.2018.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Неутрон * 900,0004.01.2018.

* Оса-Нова * 2.844,0005.02.2018.

* Готовински рачуни * 580,0005.02.2018.

* Оса-Нова * 1.920,0007.03.2018.

Укупно: 6.244,00

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 1.999,0705.02.2018.

* Готовински рачуни * 2.001,4305.02.2018.

* Готовински рачуни * 1.999,0705.02.2018.

* Готовински рачуни * 2.000,3007.03.2018.

* Готовински рачуни * 2.000,0507.03.2018.

* Готовински рачуни * 1.999,9707.03.2018.

* Готовински рачуни * 3.000,3907.03.2018.

* Готовински рачуни * 1.494,0807.03.2018.

* Готовински рачуни * 999,5807.03.2018.

* Готовински рачуни * 1.007,9507.03.2018.

Укупно: 18.501,89

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 1.849,0105.02.2018.

* Готовински рачуни * 104,0005.02.2018.

* Готовински рачуни * 2.421,2007.03.2018.

* Готовински рачуни * 92,0007.03.2018.

* Готовински рачуни * 92,0007.03.2018.

* Готовински рачуни * 1.500,0007.03.2018.

* Готовински рачуни * 92,0007.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,0007.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,0007.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,0007.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,0007.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,0007.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,0007.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,0007.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,0007.03.2018.
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Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 104,0007.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,0007.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,0007.03.2018.

* Готовински рачуни * 92,0007.03.2018.

* Готовински рачуни * 104,0007.03.2018.

Укупно: 7.490,21

Платни промет

* ОТП Банка * 400,0003.01.2018.

* ОТП Банка * 150,0031.01.2018.

* ОТП Банка * 400,0001.02.2018.

* ОТП Банка * 1.615,0028.02.2018.

* ОТП Банка * 400,0001.03.2018.

* ОТП Банка * 420,0031.03.2018.

Укупно: 3.385,00

Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 333,0005.02.2018.

* Готовински рачуни * 570,0005.02.2018.

* Готовински рачуни * 333,0007.03.2018.

* Готовински рачуни * 266,0007.03.2018.

* Готовински рачуни * 266,0007.03.2018.

* Готовински рачуни * 300,0007.03.2018.

Укупно: 2.068,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Пејовић Душан * 5.000,0006.02.2018.

* Пејовић Душан * 2.911,3906.02.2018.

* Бакрач Предраг * 10.000,0006.02.2018.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0006.02.2018.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7806.02.2018.

* Бакрач Предраг * 8.195,0506.02.2018.

* Бакрач Предраг * 10.000,0009.03.2018.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0009.03.2018.

* Пејовић Душан * 5.000,0009.03.2018.

* Пејовић Душан * 2.911,3909.03.2018.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7809.03.2018.

* Бакрач Предраг * 8.195,0409.03.2018.

Укупно: 83.858,43

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0005.02.2018.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0008.03.2018.

Укупно: 14.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0004.01.2018.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0005.02.2018.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0022.03.2018.

Укупно: 60.000,00

Административне таксе

* АПР Агенција за привредне регистре * 1.200,0014.02.2018.

* РАТ Републичке административне таксе * 1.160,0026.02.2018.

Укупно: 2.360,00

Остали трошкови стечајне масе

* Готовински рачуни * 590,0005.02.2018.

Укупно: 590,00
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Орочење средстава

Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad 1.000.000,0019.02.2018.

Укупно: 1.000.000,00

1.198.497,53Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2018. 10.837.212,88
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