
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст.83/2010

09.01.2020.

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) Vojvođanska banka Srbija A.D. - Novi Sad, 325-Текући рачуни стечајног дужника:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: до:01.07.2019. 30.09.2019.

 9.

Остала имовина

147.992.130,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

153.706.120,16Укупно без депозита

0,00

 5.

3.000.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

654.569,77

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

1.796.532,40

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.07.2019.

 10.

0,00

94.508,00

Списак  имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена1

1а

Коментар

Табела 1а је идентична са стечајним билансом на дан 30.06.2019. године (Табела 5. у прошлом извештају).
1. Новчана средства на почетку извештајног периода евидентирана почетним стањем на платном изводу ОТП банке бр. 48 од
01.07.2019.године износе 2.451.102,17 динара, од чега су слободна расположива средства 654.569,77 динара, и
3. уплаћени депозит за тринаесту продају имовине стечајног дужника 1.796.532,40 динара;
2. Орочена новчана средства депонована у Поштанској штедионици износе 3.000.000,00 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.

150.877.221,16

171.101,00

0,00

0,00

171.101,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

265.609,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

147.992.130,00

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

654.569,77

Укупно

1.964.912,39

Коментар

У извештајном периоду обављене су три продаје имовине стечајног дужника.
У оквиру Тринаесте продаје поред осталог, продат је и грађевински материјал порушене гараже на плацу Управне зграде. Овај
материјал није био део стечајне масе, па је непосредно пред продају уписан у залихе са ликвидационом вредношћу од 143.421,00
динара.
При Четрнаетој продаји имовине продат је отпадни папир који је настао селекцијом архиве предузећа која је била смештена у Управној
згради. Након излучења архивске грађе и регистратурног материјала Градском архиву у Пироту, преостали безвредни папир продат је
као секундарна сировина. Пре продаје исти је уписан у залихе са ликвидационом вредношћу од 27.680,00 динара. Обе ове компоненте
повећале су ликвидациону вредност укупних залиха са постојећих 94.508,00 на 265.609,00 динара.

 8.

654.569,77Готовина 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

265.609,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

150.877.221,16

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

147.992.130,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Без промене вредности имовине по наведеном основу у овом извештајном периоду.
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11.504.038,280,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

163.260,52 0,00

0,00

0,00

44.141.146,20

Лиценце и патенти

92.449.294,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

94.414.206,39

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

11.401.689,80

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

102.348,48

44.304.406,72

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

0.0. У овом извештајном периоду одржане су три продаје имовине стечајног дужника:
-13-та продаја одржана дана 10.07.2019. методом јавног надметања, при којој је продата Управна зграда са земљиштем, инвентаром,
опремом, и залихама које су се налазиле у Управној згради и у Магацину на Црвеном тргу;
-14-та продаја одржана дана 20.08.2019. методом непосредне погодбе, при којој је продат отпадни папир (залихе);
-15-та продаја одржана дана 17.09.2019. методом јавног надметања, при којој је продато пољопривредно земљиште у три Катастарске
општине.

Ликвидациона вредност (ЛВ) целокупне имовине која је продата у овом извештајном периоду износи 55.808.445,00 динара, а продајна
вредност (ПВ) укупно 11.504.038,28 динара, што даје разлику у цени (РЦ), односно корекцију вредности имовине у зависности од
остварене цене у збиру 44.304.406,72 динара. Ситуација по појединачним продајама је следећа:
- 13-та продаја    ЛВ:  14.311.499,00     ПВ:  4.491.331,00    РЦ:    9.820.168,00
- 14-та продаја    ЛВ:         27.680,00      ПВ:       27.680,00    РЦ:                    0,00
- 15-та продаја    ЛВ:  41.469.266,00     ПВ:  6.985.027,28    РЦ:  34.484.238,72

По врсти продату имовине чине залихе, инвентар, опрема, објекти и у највећој мери пољопривредно земљиште.

3. Продајом залиха у оквиру Тринаесте и Четрнаесте продаје имовине стечајног дужника остварен је укупан приход од 102.348,48
динара. Износ залиха је сведен на нулу - количински и финансијски, па је разлика до пуног износа (265.609,00 динара) смањење
вредности имовине за 163.260,52 динара.

6. При Тринаестој продаји имовине продата је Управна зграда са кп 541 (земљиште испод и поред зграде) и са инвентаром и делом
опреме по цени на нивоу 1/2 процењене вредности. При петнаестој продаји имовине продато је пољопривредно земљиште на
територији три Катастарске општине Дол, Ореовац и Мокра. Како су се четири од пет продајних пакета оглашавали безуспешно четири
пута, цена при овој продаји смањена је до нивоа 20% у односу на процењену. Отуда толика корекције вредности.
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Плаћено
депозитом

0,00

0,00

102.348,48

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

147.321,46

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 72.481,09

 8.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

4.895.713,92

Списак готовинских прилива и одлива

11.401.689,80

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

11.821.359,74

Списак готовинских прилива

6.505.975,88

0,00

0,00147.321,46

0,00

20.703,61

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

29.867,39

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

6.722.113,71

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

4.925.581,3114.638.595,75

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

170.000,00

0,00

170.000,00

1.000.000,00

Коментар

1. Орочавањем  средстава у Банци Поштанска штедионица остварен је приход по основу камате у наведеном износу. На орочењу је
било 3.000.000,00 динара на почетку извештајног периода, док је на крају периода било 2.000.000,00 динара.

2. У извештајном периоду одржане су две продаје методом јавног надметања (13-та и 15-та), потребни депозити за учешће били су
респективно 1. 796.532,40 и 3.129.048,91 динара. За 13-ту продају  било је три учесника који су положили депозит, док је за 15-ту
продају за укупно пет имовинских целина депозит за учешће положио само један учесник. Један учесник у 13-тој продаји положио је
депозит још крајем прошлог квартала (као што је евидентирано у Табели 1а Тачка 3), док су друга два, као и учесник у 15-тој продаји
депозит положили у извештајном кварталу, што је дало цифру од 6.722.113,71 динара уплаћеног депозита за продају имовине. Депозит
учесницима који нису стекли статус купца враћен је (2 * 1.796.532,40), што је и евидентирано у наредној Табели 2б Тачка 25.

5. Залихе су продате у оквиру Тринаесте и Четрнаесте продаје имовине стечајног дужника и при том је остварен је укупан приход од
102.348,48 динара. Износ залиха је сведен на нулу – количински и финансијски, а део залиха из 13-те продаје наплаћен је из положеног
депозита.

8. Укупно устварени приход од продаје који се односи на некретнине – зграду и земљиште - опрему и инвентар (без залиха) износи
11.401.689,80 динара. Део тог износа уплаћен је из депозита, а остатак након закључења купопродајног уговора.

10. Закуп у извештајном периоду фактурисан је Марковић Оливеру (12.000,00) и Вељковић Драгану (35.650,00). Остатак до пуног износа
од 99.671,46 динара односи се на уплату од ЈП Србијагас Београд. Наиме, Јавно предузећа је као корисник непотпуне експропријације
пољопривредног земљишта у власништву стечајног дужника понудило накнаду по основу установљења службености ради изградње
Магистралног гасовода. Одбор поверилаца стечајног дужника је дао сагласност на понуду и износ накнаде, те је извршена наплата. Како
се при непотпуној експропријацији земљиште одузима само привремено (када се поставља гасовод), а остаје у власништву стечајног
дужника, ова трансакција је евидентирана као накнада за закуп.

11. Наплаћена потраживања од 170.000,00 динара односе се на откуп продајне документације за Тринаесту (2 * 50.000,00) и Петнаесту
продају (4 * 5.000,00 + 50.000,00).

12. Пренето из Банке Поштанска штедионица почетком квартала ради исплате текућих обавеза стечајног дужника.

-Последња вертикала у овој табели показује да су све обавезе трећих лица према стечајном дужнику настале у овом кварталу и уредно
подмирене.
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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

95.380,00 0,002. Судски трошкови 0,00 0,0095.380,00

440.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 360.000,0080.000,00

0,00 0,00
4.

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

921.103,06 30.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 30.000,00 951.103,060,00

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 175.380,001.726.483,06 30.000,00 30.000,00 1.581.103,06

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

19.432,80 19.697,001. Канцеларијски материјал 19.697,40 28.919,0010.210,80

26.661,27 16.562,372. Електрична енергија 16.562,37 16.569,3626.654,28

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

12.524,17 23.277,794. Гориво и мазиво 23.277,79 12.416,7123.385,25

8.330,21 8.728,575. Пошта и телефон 8.728,57 6.130,2810.928,50

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 23.838,238. Платни промет 23.838,23 0,0023.838,23

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

0,00 2.330,0013. Дневнице и путни трошкови 2.330,00 500,001.830,00

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

125.787,79 125.787,4715. Бруто зараде по уговору о делу 125.787,66 125.787,63125.787,63

7.000,00 27.000,0016. Књиговодствене услуге 27.000,00 27.000,007.000,00

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

42.320,30 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 42.320,300,00

0,00 22.960,0019. Административне таксе 22.960,00 22.960,000,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

57.102,24 139.800,0022. Трошкови оглашавања 139.800,00 139.800,0057.102,24

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

271.350,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 0,00271.350,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

3.593.064,80

Укупно 4.211.151,73712.381,80 449.982,02 449.981,43 544.276,30

1. Исплата трошкова одобрена Решењем ПСН: од 16.10.2019. године за 07/2019 на износ: 128.917,22 динара: 10.000,00 + 118.917,22;
2. Исплата трошкова одобрена Решењем ПСН: од 04.11.2019. године за 08/2019 на износ: 251.737,93 динара: 10.000,00 + 241.737,93;
3. Исплата трошкова одобрена Решењем ПСН: од 04.11.2019. године за 09/2019 на износ:   99.326,87 динара: 10.000,00 +   89.326,87;
Стварно настали трошкови не превазилазе лимит одобрених ни у једној категорији.
У извештајном периоду исплаћивани су и трошкови стечајног поступка и подмириване обавезе стечајне масе у укупном износу који је
већи од насталих трошкова, па су неизмирене обавезе на крају периода ниже од оних на почетку периода.
Такође су враћени уплаћени депозити за 13-ту продају понуђачима који нису стекли статус купца (2 * 1.796.532,80 динара).

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

-587.716,48

I исплатни ред

 1.

III исплатни ред

126.628.609,18

7.

0,00

0,00

6.624.746,64

0,00

0,00

0,00

97.304.502,76

 5.

97.892.219,24

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

4.885.441,55

587.716,48

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

4.885.441,55

0,00

Укупно без депозита

22.066.119,68

0,00

22.066.119,68

10.922.471,71

Врста одлива

Разлучни повериоци

131.514.050,73

Коментар

а) ЗАКЉУЧКОМ ПС НИШ Ст.бр. 83/2010 од 23.08.2011. утврђена су потраживања у укупном износу од 146.068.668,71 динара, од чега:
Обезбеђена:                17.770.081,08
У I исплатном реду:      31.026.379,03
У II исплатном реду:         633.240,10
У III исплатном реду:    96.638.968,50

б) ПРОМЕНЕ У ЛИСТИ ППОП настале су:
1.     По Закључку Привредног суда у Нишу Ст.бр. 83/2010 од 22.01.2013. за ПП-017 - повећање обавеза у категорији обезбеђених
потраживања за износ 3.807.039,00 динара, евиденирано у Периодичном извештају 22 за 2016-I квартал; (Костадиновић Србислав);
2.     По Закључку Привредног суда у Нишу Ст.бр. 83/2010 од 22.01.2013. за ПП-017 - повећање обавеза у III исплатном реду за износ
1.585.805,78 динара, евиденирано у Периодичном извештају 22 за 2016-I квартал; (Костадиновић Србислав);
3.     По правноснажној Пресуди Привредног суда у Нишу П.бр. 1158/2011 од 06.03.2012. за ПП-037 (127) - повећање обавеза у III
исплатном реду за 3.472.967,02 динара, евиденирано у Периодичном извештају 22 за 2016-I квартал; (МФ - ПУ Бела Паланка);
4.     По правноснажној Пресуди Привредног суда у Нишу П.бр. 1255/2011 од 17.05.2012. за ПП-107 - повећање обавеза у III исплатном
реду за 337.996,00 динара, евидентирано у Периодичном извештају 22 за 2016-I квартал; (Стоиљковић Биљана);
5.     По правноснажној Пресуди Привредног суда у Нишу П.бр. 1255/2011 од 17.05.2012. за ПП-109 - повећање обавеза у III исплатном
реду за 385.320,50 динара, евидентирано у Периодичном извештају 22 за 2016-I квартал; (Павловић Зорица);
6.     Прерачуном камате по Одлуци Уставног суда Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012. године - за 7 разлучних поверилаца: ПП-014, ПП-
026, ПП-027, ПП-028, ПП-029, ПП-047 и ПП-057 - смањење обезбеђених потраживања за укупан износ од 1.297.381,07 динара,
евидентирано у Периодичном извештају 31 за 2018-II квартал; (Разлучни повериоци - Клење);
7.     Прерачуном камате по Одлуци Уставног суда Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012. године - за 41 разлучног повериоца - смањење
обезбеђених потраживања за укупан износ од 35.788,16 динара, евидентирано у Периодичном извештају 32 за 2018-III квартал;
(Разлучни повериоци - на имовини: ппз у КО Клисура, Врандол, Крупац, Управна зграда, Пекара, Млекара, Машински парк);
8.     Прерачуном камате по Одлуци Уставног суда Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012. године - за разлучне и стечајне овериоце -
смањење обезбеђених потраживања за укупан износ од 5.303.081,26 динара, евидентирано у Периодичном извештају 34 за 2019-I
квартал; (разлучни повериоци ПП-007, ПП-031, ПП-032, ПП-033, ПП-035, Фарма-Кременица - 754.421,71 динара, повериоци за
потраживања у I исплатном реду - 19.820,99 динара и повериоцо за потраживања у III исплатном реду - 4.528.838,56 динара);
9.     По Решењу ПС Ниш од 04.03.2019. за ПП-037, ПП-069, ПП-072, ПП-073, ПП-074, ПП-089 и ПП-132 - законска суброгација Фонд
Солидарности (нема промене износа +/- 1.332.940,00 динара), евидентирано у Периодичном извештају 34 за 2019-I квартал;

в) УМАЊЕЊЕ УКУПНИХ ОБАВЕЗА ЗБОГ ИСПЛАТЕ ПОВЕРИЛАЦА до почетка извештајног периода износи укупно 17.507.495,79 динара:
1.     Исплата разлучног повериоца ПП-037 (127) МФ-ПУ-БП у износу 672.255,51 динара,
2.     Делимична Исплата разлучних поверилаца (41) Клисура у износу 3.573.256,85 динара,
3.     Делимична Исплата разлучних поверилаца (41) Врандол, Крупац у износу 2.255.354,95 динара,
4.     Исплата разлучних поверилаца (7) Клење у износу 2.066.190,12 динара,
5.     Делимична исплата разлучних поверилаца I исплатног реда  по Првој делимичној деоби у износу 8.940.438,36 динара.

г) У ОВОМ ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:
1.     Евидентирана је промена у Листи ППОП по правноснажном Решењу ПС Ниш од 12.05.2017. за ПП-080 на основу наследства - без
промене износа (+/- 639.240,00; пок. Драгана Стојановић и наследник Марко Стојановић),
2.     Евидентирана је промена у Листи ППОП по правноснажном Решењу ПС Ниш од 12.05.2017. за ПП-095 на основу наследства - без
промене износа (+/- 639.995,95; пок. Слободан Крстић и наследница Марија Јовановић),
3.     Евидентирана је промена у Листи ППОП по правноснажном Решењу ПС Ниш од 19.04.2019. за ПП-108, ПП-108/1, ПП-108/2 и ПП-
108/3 на основу наследства - без промене износа (+/- 242.511,42; пок. Драгица Спасић и наследници),
4.     Евидентирана је промена у Листи ППОП по правноснажном Решењу ПС Ниш од 20.08.2019. за ПП-056, ПП-056/1 и ПП-056/2 на
основу наследства - без промене износа (+/-166.438,00; пок. Ацко Крстића и наследници),
5.     Евидентирана је промена у Листи ППОП по правноснажном Решењу ПС Ниш од 27.08.2019. за ПП-002 и ПП-003 на основу утврђеног
права посебног намирења ("пренос" потраживања из III реда у разлучно за М.Анђелковић - 12.855,03 и Д. Минчић - 574.861,45 динара),
6.      Евидентиране су исплата разлучних поверилаца по два основа: по основу уновчења пољопривредног земљишта  7 кп - у КО Бела
Паланка Варош, локација Бојчина Бара (43 повериоца) - 1.496.280,92 динара, и по основу уновчења Управне зграде са локалима
трговине у Белој Паланци (41 поверилац) - 3.389.160,63 динара.
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2019.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

2.451.102,17 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2019.

 5.

9.271.973,28

 4.

7.817.724,64

 2. 14.638.595,75

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на примарном пословном рачуну стечајног дужника идентично је са почетним стањем на платном изводу ОТП банке
бр. 48 од 01.07.2019. године;
2. Укупан прилив новчаних средстава стечајног дужника у износу од 14.638.595,75 динара - коментар уз Табелу 2а;
3. Укупан одлив новчаних средстава стечајног дужника у износу од 4.386.531,73 динара састоји се од:
- исплате дела трошкова стечајног поступка у износу од: 175,380,00 динара;
- исплате дела обавеза стечајне масе у износу од укупно: 618,086,93 динара;
- повраћаја депозита понуђачима који нису стекли статус купца 3.593.064,80;
6. Крајње стање на примарном пословном рачуну стечајног дужника идентично је са крајњим стањем на платном изводу ОТП банке бр.
76 од 30.09.2019. године.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.19.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2019.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

Промета новчаних средстава преко благајне у извештајном периоду није било.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Душан Пејовић1. 23.737,17

Предраг Бакрач2. 54.585,12

Слободанка Јовановић3. 47.468,34

125.790,63Укупно

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 01.04.2019. до 30.06.2019. године.
Наведени износ у складу је са подацима из Табеле 2б - обавезе стечајне масе - линија 15 - бруто зараде по уговору о делу.

Коментар
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 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

2.000.000,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.964.912,39

92.449.294,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

104.231.931,03

Лиценце и патенти

0,00

7.817.724,64

 8.

30.09.2019.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

1. Новчана средства на крају извештајног периода евидентирана су крајњим стањем платног извода ОТП банке бр. 76 од 30.09.2019.

2. У банци Поштанска штедионица преостала су орочена средства у износу од 2.000.000,00 динара.

5. Укупна потраживања стечајног дужника састоје се од ненаплаћених потраживања из периода пре стечајног поступка - износ од
1.033.831,22 динара и нових потраживања насталих у току спровођења стечајног поступка - износ од 931.081,17 динара.

6. У овом извештајном периоду одржане су три продаје имовине стечајног дужника. Продајама број 13 и 14 залихе су сведене на 0
материјално и финансијски.

9. Вредност непокретне имовине стечајног дужника са инвентаром и опремом преостале након продаја у овом извештајном периоду
сведена је на износ који је мањи од половине укупне вредности имовине пре продаје.

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

02.07.2019.  Закључак ПС Ниш са налогом за стечајног управника и Одбор поверилаца
Стечајни судија донео је Закључак у коме је наложио стечајном управнику  да приступи реализацији налога из става другог изреке
Закључка ПС Ниш од 19.03.2019. којим је наложено да се у другој половини септембра организује попис покретних ствари који ће
обавити чланови Одбора поверилаца стечајног дужника.
Истим закључком наложено је Одбору поверилаца да се без одлагања изјасни о предлогу стечајног управника за продају методом
непосредне погодбе 12 имовинских целина које су оглашаване више пута.

09.07.2019.  Изјашњење стечајног управника по Закључку ПС Ниш од 24.06.2019.
Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да изјасни о потраживањима повериоца Драган Живића: о пријављеним
потраживањима, признатим и оспореним, обезбеђеним и необезбеђеним, и о износу намирених потраживања у досадашњем току
стечајног поступка. У изјашњењу од 09.07.2019. године стечајни управник је одговорио на захтев стечајног судије у потпуности.

09.07.2019.  Извештај и изјашњење стечајног управника по Закључку ПС Ниш од 11.06.2019.
Закључком стечајног судије од 04.06.2019. 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 повериоца Живојинке Игић: о пријављеним
потраживањима, признатим и оспореним, обезбеђеним и необезбеђеним, намиреним и ненамиреним, и термину када ће
потраживања бити намирена.
Одговарајући на први део у Закључку стечајног судије, стечајни управник је одговорио на постављена питања, дао детаљна
образложења дугог трајања стечајног поступка као и пројекцију даљег тока поступка.
 У свом извештају стечајни управник је такође аналитички обрадио све продаје (2 + 12), намирења разлучних поверилаца чији су
предмети обезбеђења били уновчени, као и делимично намирење поверилаца првог исплатног реда.
Одговарајући на други део у Закључку стечајног судије стечајни управник је презентовао конкретне податке о потраживањима
Живојинке Игић: Пријављена, оспорена и утврђена потраживања, обезбеђена и необезбеђена, предмете обезбеђења, намирена и
ненамирена потраживања и могућност намирења.

09.07.2019.  Делимична експропријација три парцеле у задружној својини стечајног дужника
Након прибављене сагласности Одбора поверилаца од 13.05.2019. године, којом је прихваћена понуда ЈП Србијагас Нови Сад, одржана
је усмена расправа о утврђивању накнаде за непотпуну експропријацију  за три парцеле: у КО Бела Паланка Ван Варош (2) и у КО
Кременица (1) установљавањем права службености пролаза Магистралног гасовода МГ 10 Ниш – Димитровград и оптичког кабла за
даљинско управљање гасоводом. Наплаћена је целокупна уговорена накнада од 99.671,46 динара.

10.07.2019.  Тринаеста продаја имовине стечајног дужника
У просторијама АЛСУ, у Београду, обављена је тринаеста продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Три понуђача
надметала су се при куповини имовине која се састоји од Пословне зграде са локалима трговине, гараже и земљишта уз и испод зграде
– кп 541 на локацији Бела Паланка, ул. Крсте тошића бр. 30, и покретне имовине – инвентара, опреме и залиха у Пословној згради и
Магацину на Црвеном тргу. Имовина је продата по почетној цени купцу ФЕРСТИЛ ОД из Беле Паланке.

11.07.2019.  Ургенција ПС Ниш достављена Агенцији за реституцију
Поводом  Захтева за враћање раније одузете имовине, који захтев је евидентиран  у Агенцији за реституцију, стечајни судија упутио је
Агенцији ургенцију ради бржег доношења решења за имовину која је предмет реституције, а истивремено је део стечајне масе
стечајног дужника. Као основ за ургенцију наведена је хитност стечајног поступка, као и већи број приговора стечајних поверилаца ради
убрзавања стечајног поступка, јер им је утврђена повреда права на суђење у разумном року.

15.07.2019.  Изјашњење стечајног управника по Закључку ПС Ниш од 11.02.2019.
Закључком стечајног судије од 11.02.2019. године наложено је стечајном управнику да предузме неопходне радње и о томе достави
изјашњење у вези са неокончаним судским поступцима које је судија таксативно набројао – укупно 6 поступака: три извршна поступка,
два наставка парничних поступака и један ванпарнични поступак.
У свом изјашњењу стечајни управник је таксативно образложио и доставио доказе о својим тврдњама које се односе на:
-Два од три извршна поступка окончана су наплатом дуга од стране стечајног дужника као извршног повериоца  – достављени су докази
о наплати (предмети против извршних дужника Дејана Петровића и Драгана Живића);
-Трећи извршни поступак окончан је прекидом од стране извршитеља због немогућности наплате (одсуство било какве имовине од
стране извршног дужника Милоша Тодоровића), а као доказ достављен је извод из Тока предмета;
-Ванпарнични поступак је у току, стечајни дужник активно учествује у њему и веома је заинтересиван са правне и финансијске стране за
што бржим окончањем. Као доказ да пролонгирање поступка није изазвао стечајни дужник, достављен је извод из Тока предмета;
-Окончање парничног поступка против Министарства финансија, Пореске управе уследило је доношењем Решења ПС Ниш у стечајном
поступку којим се мења Коначна листа потраживања уважавањем одлуке правноснажног решења у претходно обустављеном поступку.
-Наставак парничног поступка који је започет пре почетка стечаја против туженог Дунав Осигурања, а прекид поступка уследио по
отварању стечаја, стечајни управник није спреман да настави док се не анализирају све опције окончања спора и утврди сврсисходност
наставка процеса.

15.07.2019.  Поднесак групе од 11 поверилаца за утврђивање права посебног намирења
Поверилац  Драгана Минчић са још 10 поверилаца доставила је суду поднесак са захтевом да се утврди право поверилаца на
приоритетно намирење из средстава остварених продајом имовинске целине 13 у оквиру Десете продаје имовине стечајног дужника –
пољопривредног земљишта у КО Бела Паланка Варош, локацији Бојчина Бара.

16.07.2019.  Уговор о закупу дела задружне имовине стечајног дужника
Дана 16.07.2019. године закључен је Уговор о закупу дела имовине стечајног дужника са закупцем Оливером Марковићем из Беле
Паланке. Предмет закупа је плац и надстрешница у Машинском парку, у Белој Паланци у Његошевој улици, кп 1235/1, а служиће за

9ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БЕЛА ПАЛАНКА СА О.С.О. БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА 30 - Извештај за  јул - септембар 2019.



смештај пољопривредне механизације закупца. Уговор је закључен до момента уновчења имовине, а договорена цена закупа је
24.000,00 динара на годишњем нивоу.

17.07.2019.  Поднесак  стечајног управника упућен у ПС Ниш са предлогом за повећање накнаде
Стечајни управник доставио је суду предлог за повећање услуга књиговодствене агенције ЛИД Ко због повећаног обима послова који су
уследили услед интензивирања продаје имовине стечајног дужника.

17.07.2019.  Поднесак  стечајног управника упућен у ПС Ниш са предлогом за променом адвоката
Стечајни управник доставио је суду предлог за променом правног заступника услед раскида уговора са претходним заступником.
Предложено је ангажовање адвоката Ивана Димановског из Ниша под истим условима накнаде за ангажовање као што је имао
претходни заступник Дракче Илић, који је престао да се бави адвокатским пословима.

17.07.2019.  Рочиште у ОС Пирот у поступку поравнања Р1-119/2018
Дана 17.07.2019. године одржано је рочиште у поступку поравнања за одређивање накнаде за експроприсане објекте Пекара и
Млекара у власништву стечајног дужника, по предлогу предлагача – стечајног дужника. Противник предлагача – Општина Бела Паланка
чином административног преноса власништва постала је корисник експроприсане имовине, а да није договорена нити исплаћена
накнада за одузету имовину. По налогу судије одређен је судски вештак за одређивање накнаде, Драган Костић из Ниша, који је
вештачење обавио 09.07.2019. године. На рочишту је презентиран налог вештака, и заказано наредно рочиште за 11.09.2019.

18.07.2019.  Обавештење Одбора поверилаца по Закључку ПС Ниш од 02.07.2019.
Закључком стечајног судије од 02.07.2019. године наложено је члановима Одбора поверилаца стечајног дужника да се без  одлагања
изјасне о предлогу стечајног управника за продају методом непосредне погодбе 12 имовинских целина које су оглашаване више пута. У
обавештењу од 09.07.2019. наглашава се да самим тим што се чланови Одбора поверилаца нису изјаснили о захтеву стечајног
управника, сагласност – према њиховом тумачењу Националног стандарда број 5 који регулише продају имовине стечајног дужника –
сагласност није дата. Као разлог ускраћивања сагласности чланови Одбора поверилаца наводе чињеницу да су понуђене цене ниске,
јер се пољопривредно земљиште на територији Беле Паланке продаје по знатно вишим сенама – 5.000,00 € по ha.  При том су
занемарили чињеницу да су продајни пакети безуспешно оглашавани више пута са ценом која је била на нивоу и нижа од наведене, као
и да продајне пакете чине катастарске парцеле које углавном нису груписане у територијално веће целине.

18.07.2019.  Закључак ПС Ниш са налогом за  изјашњење стечајног управника
Поверилац  Драгана Минчић са још 10 поверилаца доставила је суду поднесак са захтевом да се утврди право поверилаца на
приоритетно намирење из средстава остварених продајом имовинске целине 13 у оквиру Десете продаје имовине стечајног дужника –
пољопривредног земљишта у КО Бела Паланка Варош, локацији Бојчина Бара. Стечајни судија Закључком од 18.07.2019. године упутио
је стечајном управнику налог за изјашњење на наведени поднесак.

19.07.2019.  Закључак ПС Ниш са налогом за  изјашњење Одбора поверилаца
Као одговор на Обавештење Одбора поверилаца од 18.07.2019. у коме се каже да је ускраћена сагласност за продају 12 имовинских
целина које су више пута безуспешно оглашаване ниске понуђене цене, дат је налог Одбору поверилаца да доставе доказ за тврдњу да
се пољопривредно земљиште слично по структури и локацији (као 12 целина за које се тражи сагласност) продаје по наведеној цени од
5.000,00 €/ha, као о да се наведу потенцијални купци који би понудили већу цену него што је она у понудама, а поготову наведену у
њиховом Обавештењу.

19.07.2019.  Закључак ПС Ниш – сагласност на ангажовање новог заступника
Као одговор на Предлог стечајног управника за ангажовањем новог адвоката који ће заступати стечајног дужника у правним пословима,
стечајни судија је дао сагласност за ангажовање, али је одредио да накнада адвокату буде смањена у односу на претходног адвоката,
због смањеног обима ангажовања и фазе у којој се стечај налази.

19.07.2019.  Закључак ПС Ниш – сагласност на повећање накнаде
Као одговор на Предлог стечајног управника за повећање накнаде за књиговодствене услуге, стечајни судија је дао сагласност за
повећање накнаде, али је одредио да повећање накнаде буде нижег износа од траженог.

25.07.2019.  Поднесак потенцијалног купца имовине стечајног дужника упућена у ПС Ниш
Владица Поповић, понуђач при продаји имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе, доставио је суду ургенцију поводом
изостанка одговора на понуду коју је доставио за куповину пакета 6 и 7 – пољопривредно земљиште у КО Ореовац.

30.07.2019.  Поднесак групе од 32 повериоца за утврђивање права посебног намирења
Група од 32 разлучна повериоца преко адвоката Негована Живковића, доставила је суду поднесак са захтевом да се утврди право
поверилаца на приоритетно намирење из средстава остварених продајом дела имовинске целине 1 у оквиру Тринаесте продаје
имовине стечајног дужника – катастарске парцеле 541 у КО Бела Паланка Варош, земљиште под и уз Управну зграду.

01.08.2019.  Поднесак стечајног управника – Обрачун намирења групе од 41 поверилаца
Стечајни управник доставио је суду Обрачун намирења групе од 41 повериоца који су право посебног намирења стекли продајом дела
имовинске целине 1 у оквиру Тринаесте продаје имовине стечајног дужника – Управне зграде са локалима трговине у КО Бела Паланка
Варош, локација Бела Паланка ул. Крсте Тошића бр.30. Право посебног намирења на овој имовини (само на објекту Управна зграда са
локалима трговине) овој групи радника утврђено је Закључком о утврђеним потраживањима од 23.08.2011. године. Саставни део
обрачуна намирења је и обрачун награде стечајном управнику при исплати разлучних поверилаца.

01.08.2019.  Обавештењe о продаји имовине стечајног дужника са предлогом за доношење решења
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу Обавештење о извршеној тринаестој продаји имовине стечајног дужника –
Пословне зграде са локалима трговине, гараже, кп 541 (земљишта под и уз Пословну зграду) и покретне имовине.
Наплата целокупног износа купопродајне цене уследила је дана 22.07.2019. године од стране купца Ферстил ОД из Бела Паланке.
Истовремено је дат предлог да стечајни судија донесе Решење о извршеној продаји у складу са одредбама члана 133. Закона о стечају.
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05.08.2019.  Изјашњење стечајног управника по Закључку ПС Ниш од 18.07.2019.
Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да изјасни о захтеву који је потписан од стране 11 поверилаца – бивших
радника стечајног дужника, а којим захтевом су тражили да се и њима утврди право посебног намирења из средстава остварених
продајом имовинске целине 13 при Десетој продаји имовине – 7 кп у КО Бела Паланка Варош – локација Бојчина бара. Стечајни дужник
је у изјашњењу нагласио да је ситуација идентична као и за групу од 32 радника који су ово право стекли након Решења ПАС-а, и
предложио утврђивање права по скраћеном поступку.

06.08.2019.  Поднесак групе од 11 поверилаца за утврђивање права посебног намирења
Група од 11 разлучних поверилаца доставила је суду поднесак са захтевом да се утврди право поверилаца на приоритетно намирење из
средстава остварених продајом дела имовинске целине 1 у оквиру Тринаесте продаје имовине стечајног дужника – катастарске парцеле
541 у КО Бела Паланка Варош, земљиште под и уз Управну зграду.

09.08.2019.  Изјашњење Одбора поверилаца по Закључку ПС Ниш од 19.07.2019.
Закључком стечајног судије наложено је Одбору поверилаца да достави информације по којим ценама се продаје пољопривредно
земљиште на територији где стечајни дужник има неуновчено пољопривредно земљиште, а које по структури и локацији одговара
непродатом земљишту у власништву стечајног дужника. Одбор поверилаца је доставио информацију о ценама накнаде за ппз које је
експроприсала Република у корист Коридора Србије, упутиo судију за информације о ценама на Локалну Пореску администрацију
општине Бела Паланка, и сајт РГЗ – Јавни увид у регистар цена продатих непокретности.
Коментар стечајног управника на ово изјашњење: Основна примедба је да при транспарентној продаји, а то је у нашем случају јавно
надметање, продајну цену дефинише искључиво ТРЖИШТЕ. Дванаест имовинских целина оглашаване су три, односно четири пута, без
иједне добијене понуде. Такође је у изјашњењу занемарена чињеница да продајне пакете чине катастарске парцеле које углавном нису
груписане у територијално веће целине, па има случај где 1 хектар земљишта чине 15 одвојених парцела које се простиру на три пута
већој површини.

12.08.2019.  Поснесак наследника стечајног повериоца пок. Ацка Крстића упућен суду
Законски наследници повериоца пок. Крстић Ацка – ПП-056,  Крстић Рајко из села Чифлик, Бела Паланка и Крстић Весна из Сврљига,
доставили су суду поднесак са предлогом измене коначне листе потраживања од 23.08.2011. године тако што ће на место повериоца
пок. Крстић Ацка ступити наследници са ½ износа потраживања. Уз поднесак доставили су и потребну документацију.

15.08.2019.  Обавештење о намери, плану, начину, роковима и целисходности продаје имовине
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу Обавештење о намери продаје дела имовине која се односи на продају
пољопривредног земљишта у 9 Катастарских општина општине Бела Паланка. Продаја ће се одржати у Београду, а заказана је за
17.09.2019. године. Одабрани метод продаје је јавно надметање.

16.08.2019.  Објављивање Огласа за Петнаесту продају дела имовине стечајног дужника
Оглас за петнаесту продају дела имовине стечајног дужника објављен је у листовима Политика и Српски Телеграф. Имовина која се
продаје – искључиво пољопривредно  земљиште, груписана је у 13 имовинских целина, од којих се само целина 13 – ппз у КО Мокра
(631 катастарска парцела), оглашава први пут, док су остале имовинске целине оглашаване четири, односно три пута. Укупан број
катастарских парцела које се оглашавају за продају је 858, а налазе се на територији 9 катастарских општина.  Продаја је заказана за
17.09.2019. године у Београду, а метод продаје је јавно надметање.

20.08.2019.  Четрнаеста продаја имовине стечајног дужника
Дана 20.08.2019. године обављена је четрнаеста продаја имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе, а након добијене
сагласности од Одбора поверилаца. Продат је отпадни папир који је претекао након сређивања архивске грађе и регистратурног
материјала у Управној згради. Ово је продаја мале вредности.

20.08.2019.  Решење ПС Ниш за изменом Листе ППОП по захтеву наследника стечајног дужника
Стечајни судија је, уважавајући захтев наследника стечајног повериоца пок. Крстић Ацка, донео Решење којим се коначна Листа ППОП
мења на тај начин што на место стечајног повериоца пок. Крстић Ацка (ПП-056) ступају законски наследници Крстић Рајко и Крстић
Весна са ½  укупних потраживања.

22.08.2019.  Закључак ПС Ниш са налогом за изјашњење стечајног управника
Стечајни судија наложио је стечајном управнику да се изјасни о захтевима поверилаца (32 + 11) на приоритетно намирење из средстава
остварених продајом дела имовинске целине 1 у оквиру Тринаесте продаје имовине стечајног дужника – катастарске парцеле 541 у КО
Бела Паланка Варош, земљиште под и уз Управну зграду.

27.08.2019.  Решење ПС Ниш о утврђивању права одвојеног намирења групе од 11 поверилаца
Стечајни судија је решењем од 27.08.2019. утврдио постојање права посебног – приоритетног намирења за групу од 11 поверилаца  из
средстава остварених продајом 7 кп у КО Бела Паланка Варош – локација Бојчина бара.

27.08.2019.  Закључак ПС Ниш са налогом да стечајни управник достави доказе о власништву
Стечајни судија наложио је стечајном управнику да достави доказе о власништву ванкњижног објекта – гараже на КП 541 КО Бела
Паланка Варош, која је продата при тринаестој продаји имовине стечајног дужника 10.07.2019. године.

03.09.2019.  Изјашњење стечајног управника по Закључку ПС Ниш од 27.08.2019. са доставом доказа
Стечајни судија наложио је стечајном управнику да достави доказе о власништву ванкњижног објекта – гараже на КП 541 КО Бела
Паланка Варош, која је продата при тринаестој продаји имовине стечајног дужника 10.07.2019. године. У свом поднеску, стечајни
управник је нагласио да је објекат Управна зграда, изграђен на истој парцели, купљен 1956. године од физичког лица, а да је објекат –
гаража са првобитном функцијом магацина изграђен на истој парцели 1959. године, пре 60 година, без дозволе за изградњу, као
помоћни објекат. Од момента изградње до момента продаје, стечајни дужник је наведени помоћни објекат несметано користио, без
ичијег оспоравања власништва, а објекат је укњижен у пословне књиге стечајног дужника. Уз изјашњење достављени су и наведени
докази – купопродајни уговор и уверење о власништву.
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05.08.2019.  Изјашњење стечајног управника по Закључку ПС Ниш од 22.08.2019
Стечајни судија наложио је стечајном управнику да се изјасни о захтевима поверилаца (32 + 11) на приоритетно намирење из средстава
остварених продајом дела имовинске целине 1 у оквиру Тринаесте продаје имовине стечајног дужника – катастарске парцеле 541 у КО
Бела Паланка Варош, земљиште под и уз Управну зграду. Стечајни управник је у изјашњењу нагласио да  повериоцима (укупно 43 бивша
радника), који су обезбедили своја потраживања уписом терета на кп 541 у КО Бела Паланка Варош, није утврђено разлучно право на
испитном рочишту 23.08.2011. године, а нити касније у парници коју су покренули ради утврђивања тог права, јер у моменту
утврђивања тог права стечајни дужник није био власник наведене имовине. У току стечајног поступка, стечајни управник је пронашао
уговоре о теретном стицању, па је извршен упис задружне својине и над наведеним земљиштем. Повезујући овај правни посао са
утврђивањем права посебног намирења за исту групу радника, из средствава остварених продајом 7 катастарских парцела у КО Бела
Паланка Варош, локација Бојчина Бара, утврђена је комплетна аналогија случаја, па је стечајни управник предложио да судија донесе
решење којим се утврђују права приоритетног намирења за групу од 32 + 11 радника.

10.09.2019.  Решење ПС Ниш којим се констатује извршење продаје дела имовине
Стечајни судија донео је решење којим се констатује да је 10.07.2019. године извршена подаја Управне зграде са локалима трговине,
гараже, земљишта под и уз Управну зграду и гаражу  – кп 541 и покретне имовине из Управне зграде и Магацина на Црвеном тргу.
Истим решењем наложено је РГЗ Служби Катастра непокретности да изврши упис права својине на продатим непокретностима у корист
купца ФЕРСТИЛ ОД из Беле Паланке, као и брисање свих терета, у складу са одредбама члана 133. Закона о стечају.

11.09.2019.  Рочиште у ОС Пирот у поступку поравнања Р1-119/2018
Дана 11.09.2019. године одржано је рочиште у поступку поравнања за одређивање накнаде за експроприсане објекте Пекара и
Млекара у власништву стечајног дужника, по предлогу предлагача – стечајног дужника. Противник предлагача – Општина Бела Паланка
чином административног преноса власништва постала је корисник експроприсане имовине, а да није договорена нити исплаћена
накнада за одузету имовину. На претходном рочишту – 17.07.2019. Општина Бела Паланка као противник прдлагача доставила је
промедбе на налаз и мишљење вештака и предложила ново вештачење. Суд је предлог усвојио и одредио ново вештачење од стране
Костић Бранислава из Пирота. Наредно рочиште заказано је за 26.11.2019. године.

17.09.2019.  Петнаеста продаја имовине стечајног дужника
У просторијама АЛСУ, у Београду, обављена је петнаеста продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Само један
понуђача стекао је статус купца при куповини имовине која се састоји од Имовинских целина 2, 6, 7, 8 и 13, односно пољопривредног
земљишта у КО Дол (1 кп), КО Ореовац (90 кп), и КО Мокра (631 кп). Купац је Никола Радојловић из Ниша, а имовина је продата по
почетној цени.

17.09.2019.  Решење ПС Ниш о утврђивању права одвојеног намирења групе од 43 повериоца
Након изјашњења стечајног управника о захтеву  32 + 11 поверилаца – бивших радника стечајног дужника којим су тражили да им се
утврди право посебног намирења из средстава остварених продајом катастарске парцеле кп 541 у КО Бела Паланка Варош (земљиште
под и уз објекте Управну зграду и гаражу), при Петнаестој продаји имовине стечајног дужника,  стечајни судија је решењем утврдио
постојање права посебног – приоритетног намирења за групу од 43 повериоца  из средстава остварених продајом наведене имовине, и
дао налог стечајном управнику о намирењу поверилаца у складу са њиховим потраживањима.

30.09.2019.  Обавештењe о продаји имовине стечајног дужника са предлогом за доношење решења
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу Обавештењe о извршеној Петнаестој продаји имовине стечајног дужника –
пољопривредног  земљишта на територији три Катастарске општине – КО Дол, КО Ореовац и КО Мокра – укупно 722 катастарске
парцеле. Од 13 понуђених имовинских целина продато је 5, све по почетној цени, истом понуђачу Николи Радојловићу из Ниша. Јавно
надметање одржано је 17.09.2019. године, а наплата целокупног износа купопродајне цене уследила је дана 18.09.2019. године.
Истовремено је дат предлог да стечајни судија донесе Решење о извршеној продаји у складу са одредбама члана 133. Закона о стечају.

30.09.2019.  Процена имовине стечајног дужника
У току извештајног периода завршене су процене пољопривредног земљишта у власништву стечајног дужника чија се продаја планира
до краја 2019. године. Процена је извршена од стране овлашћеног проценитеља НОВКОН Консалтинг из Београда, а предмет продаје
чине:
-406 катастарских парцела на територији КО Моклиште, укупне површине 50ha 45a 50m²,
-219 катастарских парцела на територији КО Шпај, КО Горњи Рињ, КО Доњи Рињ и КО Шљивовик, укупне површине 18ha 98a 60m².

30.09.2019.  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.
Евидентно је да је у извештајном периоду обављен велики  број активности:
-три продаје (са укупно 857 продатих ставки од 993 понуђене); од 15 оглашених пакета имовине продато је седам,
-намирења разлучних поверилаца по два основа  (са укупно 84 исплате повериоцима),
-велики број примљених фактура (78),
-велики број финансијских трансакција (29 извода пословне банке са укупно 214 трансакција),
-13 поднесака и изјашњења по налогу стечајног судије.
Административни послови на припреми, реализацији, евиденцији и обради свих активности биле су такође многобројни.
Зато стечајни управник сматра да су примедбе које су садржане у дописима Одбора поверилаца о опструктивном понашању стечајног
управника (повереника) и његовом недовољном ангажовању - неосноване и тенденциозне.
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Прилози

09.01.2020.Датум:

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

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст.83/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2019. 30.09.2019.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

* Ферстил ОД *
4.491.331,00

20-1113-14907-
659646-35914

22.07.2019.

* Папир сервис ФХБ УМКА *
27.680,00

20-1113-14963-
660932-35937

20.08.2019.

* Радојловић Никола *
56.380,00

20-1113-14986-
661808-36031

17.09.2019.

* Радојловић Никола *
128.424,00

20-1113-14986-
661812-36032

17.09.2019.

* Радојловић Никола *
164.596,00

20-1113-14986-
661813-36033

17.09.2019.

* Радојловић Никола *
208.997,00

20-1113-14986-
661814-36034

17.09.2019.

* Радојловић Никола *
6.426.630,28

20-1113-14986-
661850-36035

17.09.2019.

Укупно: 11.504.038,28

Закуп (у извештајном периоду)

* Марковић Оливер * 12.000,002019-05 07.08.2019.

* ЈП Србијагас * 42.769,652019-06 20.08.2019.

* ЈП Србијагас * 38.326,052019-07 20.08.2019.

* ЈП Србијагас * 13.034,562019-08 20.08.2019.

* ЈП Србијагас * 5.541,202019-09 20.08.2019.

* Вељковић Драган * 35.650,002019-15 30.09.2019.

Укупно: 147.321,46

Потраживања (у извештајном периоду)

* ОГИ МД Ауто Центар * 50.000,002019-03 02.07.2019.

* Налчић Душан * 50.000,002019-04 02.07.2019.

* Радојловић Никола * 5.000,002019-10 10.09.2019.

* Радојловић Никола * 5.000,002019-11 10.09.2019.

* Радојловић Никола * 5.000,002019-12 10.09.2019.

* Радојловић Никола * 5.000,002019-13 10.09.2019.

* Радојловић Никола * 50.000,002019-14 10.09.2019.

Укупно: 170.000,00

Укупни приходи: 11.821.359,74
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2019.за период од: 30.09.2019.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 10.000,002005 31.07.2019.

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 10.000,002006 31.08.2019.

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 10.000,002034 30.09.2019.

Укупно: 30.000,00

30.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Оса-Нова * 4.104,001982 25.07.2019.

* Оса-Нова * 2.364,002007 26.08.2019.

* Оса-Нова * 1.920,002008 30.08.2019.

* Готовински рачуни * 2.904,002035 06.09.2019.

* Готовински рачуни * 2.810,002036 09.09.2019.

* Готовински рачуни * 745,002037 10.09.2019.

* Готовински рачуни * 150,002038 19.09.2019.

* Готовински рачуни * 608,002039 23.09.2019.

* Оса-Нова * 4.092,002040 24.09.2019.

Укупно: 19.697,00

Електрична енергија

* ЕПС Снабдевање * 2.728,991983 31.07.2019.

* ЕПС Снабдевање * 751,381984 31.07.2019.

* ЕПС Снабдевање * 1.471,661985 31.07.2019.

* ЕПС Снабдевање * 631,171986 31.07.2019.

* ЕПС Снабдевање * 2.639,472009 31.08.2019.

* ЕПС Снабдевање * 751,382010 31.08.2019.

* ЕПС Снабдевање * 1.471,662011 31.08.2019.

* ЕПС Снабдевање * 626,082012 31.08.2019.

* ЕПС Снабдевање * 2.647,142041 30.09.2019.

* ЕПС Снабдевање * 1.471,662042 30.09.2019.

* ЕПС Снабдевање * 751,382043 30.09.2019.

* ЕПС Снабдевање * 620,402044 30.09.2019.

Укупно: 16.562,37

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 1.946,881987 01.07.2019.

* Готовински рачуни * 3.001,321988 04.07.2019.

* Готовински рачуни * 1.936,741989 10.07.2019.

* Готовински рачуни * 2.000,171990 13.07.2019.

* Готовински рачуни * 1.975,971991 17.07.2019.

* Готовински рачуни * 2.180,232013 04.08.2019.

* Готовински рачуни * 1.243,002014 08.08.2019.

* Готовински рачуни * 999,042015 12.08.2019.

* Готовински рачуни * 998,482016 17.08.2019.

* Готовински рачуни * 998,972017 30.08.2019.

* Готовински рачуни * 1.999,892045 09.09.2019.

* Готовински рачуни * 2.000,472046 11.09.2019.

* Готовински рачуни * 998,972047 13.09.2019.

* Готовински рачуни * 499,492048 17.09.2019.

* Готовински рачуни * 498,172049 25.09.2019.

Укупно: 23.277,79
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Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 2.471,291992 31.07.2019.

* Готовински рачуни * 127,001993 04.07.2019.

* Готовински рачуни * 3.171,202018 31.08.2019.

* Готовински рачуни * 81,002019 09.08.2019.

* Готовински рачуни * 81,002020 22.08.2019.

* Готовински рачуни * 86,002021 22.08.2019.

* Готовински рачуни * 2.372,082050 30.09.2019.

* Готовински рачуни * 167,002051 28.09.2019.

* Готовински рачуни * 172,002052 28.09.2019.

Укупно: 8.728,57

Платни промет

* Војвођанска Банка а.д.* 10.341,431994 01.07.2019.

* Војвођанска Банка а.д.* 400,001995 02.07.2019.

* Војвођанска Банка а.д.* 10.807,202022 01.08.2019.

* Војвођанска Банка а.д.* 400,002023 03.08.2019.

* Војвођанска Банка а.д.* 1.489,602053 02.09.2019.

* Војвођанска Банка а.д.* 400,002054 03.09.2019.

Укупно: 23.838,23

Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 1.010,001996 05.07.2019.

* Готовински рачуни * 320,001997 06.07.2019.

* Готовински рачуни * 500,001998 08.07.2019.

* Готовински рачуни * 250,002024 18.08.2019.

* Готовински рачуни * 250,002025 19.08.2019.

Укупно: 2.330,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Пејовић Душан * 7.911,391999 31.07.2019.

* Бакрач Предраг * 18.195,052000 31.07.2019.

* Јовановић Слободанка * 15.822,782001 31.07.2019.

* Пејовић Душан * 7.911,392026 31.08.2019.

* Бакрач Предраг * 18.195,052027 31.08.2019.

* Јовановић Слободанка * 15.822,782028 31.08.2019.

* Пејовић Душан * 7.911,392055 30.09.2019.

* Бакрач Предраг * 18.195,022056 30.09.2019.

* Јовановић Слободанка * 15.822,782057 30.09.2019.

Укупно: 125.787,63

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,002002 31.07.2019.

* ЛИД Ко * Ниш 10.000,002029 31.08.2019.

* ЛИД Ко * Ниш 10.000,002058 30.09.2019.

Укупно: 27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,002003 31.07.2019.

* Адвокат Иван Димановски ПР * 10.000,002030 31.08.2019.

* Адвокат Иван Димановски ПР * 10.000,002059 30.09.2019.

Укупно: 40.000,00

Административне таксе

* РГЗ Служба за катастар непокретности * 14.270,002004 08.07.2019.

* РГЗ Служба за катастар непокретности * 8.690,002031 05.08.2019.

Укупно: 22.960,00

Трошкови оглашавања

* Политика новине и магазини * 37.800,002032 16.08.2019.

* Српски телеграф * 102.000,002033 16.08.2019.

Укупно: 139.800,00
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Трошкови оглашавања

449.981,59Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 479.981,59

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

01.07.2019. 5.451.102,17Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2019.за период од: 30.09.2019.

Камате и други финансијски приходи

Vojvođanska banka Srbija A.D. - Novi Sad 5.802,9601.07.2019.

Vojvođanska banka Srbija A.D. - Novi Sad 892,0305.07.2019.

Vojvođanska banka Srbija A.D. - Novi Sad 5.802,9631.07.2019.

Vojvođanska banka Srbija A.D. - Novi Sad 148,6601.08.2019.

Vojvođanska banka Srbija A.D. - Novi Sad 4.315,5130.08.2019.

Vojvođanska banka Srbija A.D. - Novi Sad 3.741,4930.09.2019.

Укупно: 20.703,61

Уплаћени депозити

* ОГИ МД Ауто Центар * 1.796.532,4003.07.2019.

* Налчић Душан * 1.796.532,4003.07.2019.

* Радојловић Никола * 56.380,0010.09.2019.

* Радојловић Никола * 128.424,0010.09.2019.

* Радојловић Никола * 164.596,0010.09.2019.

* Радојловић Никола * 208.996,8010.09.2019.

* Радојловић Никола * 2.570.652,1110.09.2019.

Укупно: 6.722.113,71

Имовина

* Ферстил ОД * 2.694.798,6022.07.2019.

* Папир сервис ФХБ УМКА * 27.680,0020.08.2019.

* Радојловић Никола * 0,2018.09.2019.

* Радојловић Никола * 3.855.978,1718.09.2019.

Укупно: 6.578.456,97

Закуп (у извештајном периоду)

* Марковић Оливер * 12.000,0007.08.2019.

* ЈП Србијагас * 42.769,6520.08.2019.

* ЈП Србијагас * 38.326,0520.08.2019.

* ЈП Србијагас * 13.034,5620.08.2019.

* ЈП Србијагас * 5.541,2020.08.2019.

* Вељковић Драган * 35.650,0030.09.2019.

Укупно: 147.321,46

Потраживања (у извештајном периоду)

* ОГИ МД Ауто Центар * 50.000,0002.07.2019.

* Налчић Душан * 50.000,0002.07.2019.

* Радојловић Никола * 5.000,0010.09.2019.

* Радојловић Никола * 5.000,0010.09.2019.

* Радојловић Никола * 5.000,0010.09.2019.

* Радојловић Никола * 5.000,0010.09.2019.

* Радојловић Никола * 50.000,0010.09.2019.

Укупно: 170.000,00
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Повраћај орочених средстава

Банка Поштанска штедионица АД Београд 1.000.000,0031.07.2019.

Укупно: 1.000.000,00

14.638.595,75Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2019.за период од: 30.09.2019.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

* Министарство правде Привредни суд Ниш * 94.600,0001.08.2019.

* Министарство правде Привредни суд Ниш * 780,0001.08.2019.

Укупно: 95.380,00

Прелиминарна награда ст. управника

* Агенција за приватизацију - Центар за стечај * 30.000,0025.07.2019.

* Агенција за приватизацију - Центар за стечај * 30.000,0025.07.2019.

* Агенција за приватизацију - Центар за стечај * 20.000,0025.07.2019.

Укупно: 80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Оса-Нова * 2.976,0004.07.2019.

* Оса-Нова * 2.576,4004.07.2019.

* Оса-Нова * 3.780,0015.08.2019.

* Оса-Нова * 878,4015.08.2019.

Укупно: 10.210,80

Електрична енергија

* ЕПС Снабдевање * 4.192,8909.07.2019.

* ЕПС Снабдевање * 606,4109.07.2019.

* ЕПС Снабдевање * 5.000,0309.07.2019.

* ЕПС Снабдевање * 581,3009.07.2019.

* ЕПС Снабдевање * 2.767,1009.07.2019.

* ЕПС Снабдевање * 1.471,6609.07.2019.

* ЕПС Снабдевање * 751,3809.07.2019.

* ЕПС Снабдевање * 2.767,8309.07.2019.

* ЕПС Снабдевање * 374,9009.07.2019.

* ЕПС Снабдевање * 1.096,7601.08.2019.

* ЕПС Снабдевање * 374,9001.08.2019.

* ЕПС Снабдевање * 1.471,6601.08.2019.

* ЕПС Снабдевање * 751,3801.08.2019.

* ЕПС Снабдевање * 751,3801.08.2019.

* ЕПС Снабдевање * 259,1905.08.2019.

* ЕПС Снабдевање * 1.212,4705.08.2019.

* ЕПС Снабдевање * 1.471,6605.08.2019.

* ЕПС Снабдевање * 74,2805.08.2019.

* ЕПС Снабдевање * 677,1005.08.2019.

Укупно: 26.654,28

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 1.584,4803.07.2019.

* Готовински рачуни * 1.499,6203.07.2019.

* Готовински рачуни * 1.924,6103.07.2019.

* Готовински рачуни * 2.209,6803.07.2019.

* Готовински рачуни * 382,6803.07.2019.

* Готовински рачуни * 1.946,8804.07.2019.

* Готовински рачуни * 3.001,3204.07.2019.
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Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 1.212,4104.07.2019.

* Готовински рачуни * 2.691,1304.07.2019.

* Готовински рачуни * 1.019,5604.07.2019.

* Готовински рачуни * 1.936,7430.08.2019.

* Готовински рачуни * 2.000,1730.08.2019.

* Готовински рачуни * 1.975,9730.08.2019.

Укупно: 23.385,25

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 1.500,0003.07.2019.

* Готовински рачуни * 1.191,0003.07.2019.

* Готовински рачуни * 1.179,0003.07.2019.

* Готовински рачуни * 1.017,0003.07.2019.

* Готовински рачуни * 69,0003.07.2019.

* Готовински рачуни * 51,8004.07.2019.

* Готовински рачуни * 3.374,2104.07.2019.

* Готовински рачуни * 2.471,2930.08.2019.

* Готовински рачуни * 75,2030.08.2019.

Укупно: 10.928,50

Платни промет

* Војвођанска Банка а.д.* 10.341,4301.07.2019.

* Војвођанска Банка а.д.* 400,0002.07.2019.

* Војвођанска Банка а.д.* 10.807,2001.08.2019.

* Војвођанска Банка а.д.* 400,0003.08.2019.

* Војвођанска Банка а.д.* 1.489,6002.09.2019.

* Војвођанска Банка а.д.* 400,0003.09.2019.

Укупно: 23.838,23

Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 1.010,0030.08.2019.

* Готовински рачуни * 320,0030.08.2019.

* Готовински рачуни * 500,0030.08.2019.

Укупно: 1.830,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Јовановић Слободанка * 10.000,0005.07.2019.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0005.07.2019.

* Бакрач Предраг * 10.000,0005.07.2019.

* Пејовић Душан * 5.000,0005.07.2019.

* Пејовић Душан * 5.000,0005.07.2019.

* Бакрач Предраг * 10.000,0005.07.2019.

* Пејовић Душан * 2.911,3905.07.2019.

* Бакрач Предраг * 8.195,0405.07.2019.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7805.07.2019.

* Пејовић Душан * 2.911,3905.07.2019.

* Бакрач Предраг * 8.195,0405.07.2019.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7805.07.2019.

* Бакрач Предраг * 10.000,0015.08.2019.

* Пејовић Душан * 5.000,0015.08.2019.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0015.08.2019.

* Пејовић Душан * 2.911,3915.08.2019.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7815.08.2019.

* Бакрач Предраг * 8.195,0415.08.2019.

Укупно: 125.787,63

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0015.08.2019.

Укупно: 7.000,00
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Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0004.07.2019.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0004.07.2019.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0015.08.2019.

Укупно: 60.000,00

Трошкови оглашавања

* Дневне новине АЛО * 30.702,2415.08.2019.

* Политика новине и магазини * 26.400,0015.08.2019.

Укупно: 57.102,24

Остали трошкови стечајне масе

* Горан Цветковић Листер плус * 154.350,0004.07.2019.

* Историјски Архив Пирот * 117.000,0004.07.2019.

Укупно: 271.350,00

Повраћај депозита

* Налчић Душан * 1.796.532,4016.07.2019.

* ОГИ МД Ауто Центар * 1.796.532,4024.07.2019.

Укупно: 3.593.064,80

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци

Тошић Биљана 44.962,3011.07.2019.

Савић Срђан 29.259,7111.07.2019.

Живковић Раде 26.069,4911.07.2019.

Велојић Зоран 25.175,7211.07.2019.

Митић Живорад 20.814,2711.07.2019.

Петровић Дејан 90.421,4811.07.2019.

Живковић Синиша 59.666,7511.07.2019.

Манић Верица 32.706,0711.07.2019.

Пенић Драган 17.870,0811.07.2019.

Динић Радован 57.646,1012.07.2019.

Тошић Јовица 53.557,8412.07.2019.

Петровић Ивица 43.395,4812.07.2019.

Игић Горан 36.765,0112.07.2019.

Петровић Драгана 35.036,9512.07.2019.

Младеновић Љубиша 33.493,4512.07.2019.

Пенчић Аца 33.102,3212.07.2019.

Симић Биљана 32.926,8512.07.2019.

Пешић Светлана 32.240,2812.07.2019.

Крстић Зоран 32.160,0512.07.2019.

Цветковић Братислав 31.800,2812.07.2019.

Јовановић Марија 31.720,2212.07.2019.

Видановић Драгица 31.587,2112.07.2019.

Крстић Драган 30.503,1212.07.2019.

Николић Братислав 28.985,1712.07.2019.

Златковић Светислав 28.607,4412.07.2019.

Петковић Гордана 27.424,2312.07.2019.

Митић Миодраг 25.462,5612.07.2019.

Митић Радмила 21.497,6812.07.2019.

Илић Слађана 20.390,9812.07.2019.

Живковић Драган 16.740,8812.07.2019.

Голубовић Зоран 3.967,1512.07.2019.

Видановић Србислав 21.259,0512.07.2019.

Петровић Дејан 217.487,1125.07.2019.

Живковић Синиша 143.514,0025.07.2019.

Динић Радован 138.653,8325.07.2019.

Мијалковић Синиша 130.784,2625.07.2019.

Тошић Јовица 128.820,5125.07.2019.

Тошић Биљана 108.145,9825.07.2019.

Веселиновић Бисерка 105.462,8125.07.2019.

Петровић Ивица 104.377,3925.07.2019.
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Разлучни повериоци

Ђорђевић Валентина 102.016,1225.07.2019.

Стојановић Марко 97.625,3925.07.2019.

Цветковић Небојша 92.308,9225.07.2019.

Игић Горан 88.429,4025.07.2019.

Јонић Мирослав 87.102,7025.07.2019.

Петровић Драгана 84.272,9425.07.2019.

Јовановић Драган 80.922,4525.07.2019.

Младеновић Љубиша 80.560,4525.07.2019.

Пенчић Аца 79.619,6625.07.2019.

Младеновић Мирослав 79.216,1425.07.2019.

Симић Биљана 79.197,6125.07.2019.

Манић Верица 78.666,5825.07.2019.

Пешић Светлана 77.546,2225.07.2019.

Крстић Зоран 77.353,2625.07.2019.

Цветковић Братислав 76.487,9125.07.2019.

Јовановић Марија 76.295,3625.07.2019.

Видановић Драгица 75.975,4325.07.2019.

Крстић Драган 73.367,9225.07.2019.

Јовановић Мирослав 70.842,6925.07.2019.

Савић Срђан 70.377,2025.07.2019.

Николић Братислав 69.716,8525.07.2019.

Златковић Светислав 68.808,3225.07.2019.

Петковић Гордана 65.962,4025.07.2019.

Живковић Раде 62.703,9025.07.2019.

Митић Миодраг 61.244,0725.07.2019.

Велојић Зоран 60.554,1425.07.2019.

Митић Радмила 51.707,5125.07.2019.

Видановић Србислав 51.133,5225.07.2019.

Митић Живорад 50.063,7325.07.2019.

Илић Слађана 49.045,6025.07.2019.

Пенић Драган 42.982,1725.07.2019.

Живковић Драган 40.266,1525.07.2019.

Голубовић Зоран 9.542,0325.07.2019.

Минчић Драгана 130.190,0416.09.2019.

Мијалковић Синиша 42.060,0316.09.2019.

Анђелковић Марина 36.711,8016.09.2019.

Ђорђевић Валентина 32.808,2416.09.2019.

Стојановић Марко 31.396,1816.09.2019.

Цветковић Небојша 29.686,4216.09.2019.

Јонић Мирослав 28.012,1016.09.2019.

Јовановић Драган 26.024,5416.09.2019.

Младеновић Мирослав 25.475,8016.09.2019.

Јовановић Мирослав 22.782,9116.09.2019.

Веселиновић Бисерка 33.916,6916.09.2019.

Укупно: 4.885.441,55

9.271.973,28Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2019. 9.817.724,64
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