
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст.83/2010

22.08.2019.

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

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић

Број лиценце:

07349327Матични број:

1) 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:01.04.2019. 30.06.2019.

 9.

Остала имовина

147.992.130,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

162.927.954,37Укупно без депозита

0,00

 5.

12.000.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

876.403,98

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.964.912,39

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.04.2019.

 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 31.03.2019. године (Табела 5. у прошлом извештајном периоду).
1. Слободна новчана средства на почетку извештајног периода евидентирана су почетним стањем на платном изводу ОТП банке бр. 22
од 01.04.2019.године - износ од 876.403,98 динара;
2. Орочена новчана средства депонована у Поштанској штедионици износе 12.000.000,00 динара;
5. Укупна потраживања стечајног дужника састоје се од ненаплаћених потраживања из периода пре стечајног поступка - износ од
1.033.831,22 динара и нових потраживања насталих у току спровођења стечајног поступка - износ од 931.081,17 динара;
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

150.927.954,37

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

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

876.403,98

Укупно

1.964.912,39

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

 8.

876.403,98Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

0,00

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

1.964.912,39

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

94.508,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

150.927.954,37

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

Није било умањења имовине у извештајном периоду по наведеном основу.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 94.508,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

147.992.130,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

150.051.550,39

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

1.964.912,39

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

0,00

0,00

 4.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 1.

 6.

Остала имовина

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене

0,00

 7. 0,00 0,00

 5.

0,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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Коментар

Није било продаје имовине у извештајном периоду. Тринаеста продаја имовине стечајног дужника - Управне зграде са локалима
трговине и покретним стварима објављена је 07.06.2019. године, а продаја је заказана за 10.07.2019. године. У току јуна један
потенцијални купац је откупио продајну документацију и уплатио депозит за јавно надметање.

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

73.097,33

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

76.777,35

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

1.796.532,40

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,0010.946.407,08

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

73.097,33

0,00

73.097,33

9.000.000,00

Коментар

Укупни приливи на пословни рачун састоје се од:
1. Камате на орочена средства;
2. Депозита за учешће на тринаестој продаји имовине (Управне зграде са покретном имовином) од потенцијалног купца ФЕРСТИЛ ОД из
Беле Паланке;
11. Откупа продајне документације (50.000,00 динара) за тринаесту продају имовине која се одржава 10.07.2019. године и наплате
трошкова спора и плаћених судских такси у поступку И.И-453/2019. (23.097,33 динара);
12. Повраћаја дела орочених средстава из Банке Поштанска штедионица за потребе делимичне деобе уновчене стечајне масе.
Делимичном деобом намирили су се повериоци I исплатног реда у укупном износу од 8.940.438,36 динара, односно 28,834% укупних
потраживања.
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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

0,00 286.739,932. Судски трошкови 286.739,93 95.380,00191.359,93

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

0,00 0,00
4.

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

921.103,06 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 921.103,060,00

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 191.359,931.631.103,06 286.739,93 286.739,93 1.726.483,06

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

14.190,00 11.730,801. Канцеларијски материјал 11.730,80 19.432,806.488,00

39.240,78 21.861,972. Електрична енергија 21.861,97 26.661,2734.441,48

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

0,00 28.046,984. Гориво и мазиво 28.046,98 12.524,1715.522,81

574,83 10.301,305. Пошта и телефон 10.301,30 8.330,212.545,92

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 4.840,008. Платни промет 4.840,00 0,004.840,00

73.449,34 1.098,009. Премија осигурања 1.098,00 73.449,341.098,00

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 15.832,0012. Вештачења и процене 15.832,00 0,0015.832,00

0,00 300,0013. Дневнице и путни трошкови 300,00 0,00300,00

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

83.858,55 125.787,6615. Бруто зараде по уговору о делу 125.787,66 125.787,7983.858,42

14.000,00 21.000,0016. Књиговодствене услуге 21.000,00 7.000,0028.000,00

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

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

0,00 6.984,0019. Административне таксе 6.984,00 0,006.984,00

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 57.102,2422. Трошкови оглашавања 57.102,24 57.102,240,00

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

0,00 271.350,0024. Остали трошкови стечајне масе 271.350,00 271.350,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 239.910,63316.057,48 636.234,95 636.234,95 712.381,80

1. Исплата трошкова одобрена Решењем ПСН: од 03.07.2019. године за 04/2019 на износ: 285.023,22 динара: 190.726,60 + 94.296,62;
2. Исплата трошкова одобрена Решењем ПСН: од 03.07.2019. године за 05/2019 на износ: 485.997,36 динара: 96.013,33 + 389.984,03;
3. Исплата трошкова одобрена Решењем ПСН: од 12.08.2019. године за 03/2019 на износ: 151.954,30 динара: 0,00 + 151.954,30;
Стварно настали трошкови не превазилазе лимит одобрених ни у једној категорији.
Трошкови стечајног поступка исплаћивани су делимично, а обавезе стечајне масе исплаћене су у износу нижем од насталих трошкова у
периоду, јер је доспеће највећих трошкова (за архивирање и оглашавање), било иза извештајног периода, због чега су неизмирене
обавезе на крају овог извештајног периода више од оних на почетку периода.

Коментар
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Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

8.940.438,36

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

131.514.050,73

7.

0,00

0,00

10.922.471,71

0,00

0,00

0,00

97.892.219,24

 5.

97.892.219,24

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

8.940.438,36

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

22.066.119,68

0,00

31.006.558,04

10.922.471,71

Врста одлива

Разлучни повериоци

140.454.489,09

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,
д. Решењу ПС Ниш од 12.05.2017. за ПП-080 - наследство (нема промене износа),
ђ. Решењу ПС Ниш од 12.05.2017. за ПП-095 - наследство (нема промене износа),
е. Решењу ПС Ниш од 04.03.2019. за ПП-080 - законска суброгација (нема промене износа).
У претходном извештајном периоду, за потребе израде НАЦРТА решења делимичне деобе деобне масе стечајног дужника, урађен је
прерачун камате по Одлуци Уставног суда, и ово умањење уписано је у систем ЕРС-а као смањење обавеза према свим повериоцима.
Прва вертикала у Табели 2в приказује коначне обавезе према свим повериоцима након умањења камате, а пре делимичне деобе
уновчене стечајне масе која је била у овом извештајном периоду. Делимичном деобом исплаћен је део потраживања поверилаца у
првом исплатном реду у износу од 28,834% намирења.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2019.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

876.403,98 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2019.

 5.

9.371.708,92

 4.

2.451.102,14

 2. 10.946.407,08

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на примарном пословном рачуну стечајног дужника идентично је са почетним стањем на платном изводу ОТП банке
бр. 22 од 01.04.2019. године;
2. Укупан прилив новчаних средстава стечајног дужника у износу од 10.946.407,08 динара - коментар уз Табелу 2а;
3. Укупан одлив новчаних средстава стечајног дужника у износу од 9.371.708,92 динара сасроји се од:
- исплате дела трошкова стечајног поступка у износу од:          191,359,93 динара;
- исплате дела обавеза стечајне масе у износу од укупно:         239,910,63 динара;
- исплате дела обавеза према повериоцима I исплатног реда: 8.940.438,36 динара;
6. Крајње стање на примарном пословном рачуну стечајног дужника идентично је са крајњим стањем на платном изводу ОТП банке бр.
47 од 28.06.2019. године.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.19.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2019.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б
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Коментар

Промета новчаних средстава преко благајне у извештајном периоду није било.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Душан Пејовић1. 15.822,78

Предраг Бакрач2. 36.390,08

Слободанка Јовановић3. 31.645,56

83.858,42Укупно

Наведена лица су ангажована за рад код стечајног дужника путем уговора о делу, а у овом извештајном кварталу су им исплаћене бруто
зараде за два месеца: од 01.02.2019. до 31.03.2019. 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

3.000.000,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.964.912,39

147.992.130,00

94.508,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

153.706.120,16

Лиценце и патенти

0,00

654.569,77

 8.

30.06.2019.

0,00

 6.

Укупно без депозита

1.796.532,40 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

1. + 3. Новчана средства на крају извештајног периода евидентирана су крајњим стањем платног извода ОТП банке бр. 47 од 28.06.2019.
износ од 2.451.102,17 динара,  што је збир слободних средстава од 654.569,77 динара (Тачка 1.) и уплаћеног депозита за тринаесту
продају од 1.796.532,40 динара (Тачка 3.).
2. У банци Поштанска штедионица преостала су орочена средства у износу од 3.000.000,00 динара.
5. + 6. + 9. Укупна потраживања стечајног дужника, залихе и непокретна имовина нису мењани у извештајном периоду.

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

10.04.2019.  Закључак ПС Ниш са налогом за спровођење Закључка ПС Ниш од 11.03.2019.
Стечајни судија 11.03.2019. године донео је закључак којим је наложио стечајном управнику да:
- приступи изради нацрта решења делимичне деобе деобне масе стечајног дужника;
- приступи продаји више пута оглашаваних 12 имовинских пакета који нису продати при дванаестој продаји имовине;
- приступи продаји Управне зграде и Живинарске фарме.
Закључком од 10.04.2019. године, стечајни судија наложио је стечајном управнику да приступи реализацији претходног закључка БЕЗ
ОДЛАГАЊА.

12.04.2019.  Нацрт решења за делимичну деобу деобне масе достављен у ПС Ниш
Стечајни управник је предао Привредном суду Нацрт Решења делимичне деобе са извештајем о току стечајног поступка и стању
стечајне масе са пресеком на дан 07.03.2019. године.
Нацртом Решења предвиђено је делимично намирење стечајних поверилаца у I исплатном реду у износу од 28,83402390%, односно
8.940.438,36 динара. Такође је предвиђена резервација средстава у укупном износу од 4.033.794,92 динара за исплату стварно насталих
трошкова, за будуће трошкове до наредног прилива, за награду стечајног управника и евентуалну исплату разлучних поверилаца -
Бојчина Бара (поступак о утврђивању права посебног намирења је у току).
Пре израде Нацрта било је неопходно урадити више активности, како би било омогућено максимално намирење поверилаца првог
исплатног реда, а да истовремено не буде угрожен наставак стечајног поступка, уз поштовање законског оквира:
-израђен је финансијски извештај за период од почетка стечаја до дана пресека 07.03.2019. године и проверено израчунато стање са
подацима из пословне банке;
-извршен је прерачун камате у складу са Одлуком Уставног суда Србије I Уз-82/2009 од 12.07.2012. године за укупан износ умањења од
19.820,99 динара за потраживања првог исплатног реда;
-прерачун камате и за остале категорије (по истом основу) такође је урађен да би се омогућило упоређивање података о исплаћеним и
неисплаћеним потраживањима;
-унета је измена података у Коначној листи ППОП према решењу ПС Ниш од 04.03.2019. о законској суброгацији за Фонд Солидарности;
-извршен је и обрачун награде стечајног управника за сва претходна намирења при исплати разлучних поверилаца, као и за
предложену исплату потраживања у I исплатном реду.

17.04.2019.  Молба наследника стечајног повериоца пок. Драгице Спасић упућен у ПС Ниш
Наследници стечајног повериоца пок. Драгице Спасић ПП-108, Зоран Спасић, Саша Спасић и Сандра Соколовић, доставили су
Привредном суду Ниш Молбу за изменом листе ППОП, уписом сва три наследника на место пок. Драгице Спасић. Уз Молбу су
доставили и тражену документацију.

19.04.2019.  Решење ПС Ниш за променом Листе ППОП по захтеву наследника стечајног дужника
Стечајни судија је, уважавајући захтев наследника стечајног повериоца пок. Драгице Спасић, донео Решење којим се коначна Листа
ППОП мења на тај начин што на место стечајног повериоца пок. Драгице Спасић ступају законски наследници Зоран Спасић, Саша
Спасић и Сандра Соколовић са 1/3 укупних потраживања.

19.04.2019.  Жалба групе поверилаца (32) на Решење ПС Ниш од 04.03.2019.
У марту 2019. године стечајни судија донео је решење којим је у поновном разматрању одбио захтев за утврђивање права на одвојено
намирење из средстава остварених продајом имовинске целине 13 при десетој продаји имовине стечајног дужника – пољопривредног
земљишта у КО Бела Паланка Варош – потес Бојчина Бара. На ово решење незадовољни повериоци – група од 32 повериоца – уложили
су Жалбу која је послата другостепеном органу - Привредном Апелационом суду 19.04.2019. године.

25.04.2019.  Изјашњење  стечајног управника по закључку ПС Ниш од 10.04.2019.
Наведеним Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да БЕЗ ОДЛАГАЊА ПРИСТУПИ:
1. изради Нацрта Решења делимичне деобе;
2. продаји 12 пакета имовине (који су више пута оглашавани);
3. оглашавању продаје Управне зграде и Живинарске фарме.
Стечајни управник у свом изјашњењу одговара таксативно на наведене налоге и то:
1. да је Нацрт Решења делимичне деобе предат у ПС Ниш 12.04.2019. године, а да ће се исплата поверилаца извршити након
правноснажности Решења о делимичној деоби ПС Ниш;
2. да је поднет Захтев Одбору поверилаца за доношење Одлуке о прихватању/одбијању предлога стечајног управника за продају
наведених имовинских целина методом непосредне погодбе заједно са образложењем и пристиглим понудама за 9 од 12 пакета, али
да никакав одговор није добијен;
3. да је Управна зграда спремна за оглашавање и биће оглашена почетком јуна 2019., а да је продаја Живинарске фарме спорна због
одсуства употребне дозволе.

06.05.2019.  Решење ПС Ниш о делимичној деоби деобне масе стечајног дужника
Након доставе Нацрта решења Привредном суду и његове објаве на огласној табли, стечајни судија је донео Решење којим се одобрава
исплата дела потраживања поверилаца првог исплатног реда из средстава која су остварена продајом имовине стечајног дужника без
терета.
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09.05.2019.  Рочиште у ОС Пирот у поступку поравнања Р-119/2018
Дана 09.05.2019. 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 рочишту је одређено вештачење, а наредно рочиште је заказано за 17.07.2019. године, када ће се
странке у поступку изјаснити о извештају вештака.

13.05.2019.  Притужбе на рад повереника од стране Одбора поверилаца упућене у ПС Ниш
Тиосав Пешић у име Одбора поверилаца ЗЗ Бела Паланка у стечају из Беле Паланке, упутио је стечајном судији поднесак са бројним
притужбама које се односе на наводне неправилности и незаконитости у раду повереника стечајног управника.

13.05.2019.  Закључак ПС Ниш са налогом за стечајног управника
Стечајни судија донео је Закључак у коме је наложио стечајном управнику да приступи продаји Управне зграде БЕЗ ОДЛАГАЊА.

13.05.2019.  Сагласност Одбора поверилаца на продају дела имовине стечајног дужника
Након разматрања Захтева стечајног управника и приложене документације, Одбор поверилаца стечајног дужника дао је сагласност за
прихватање понуде корисника експропријације ЈП Србијагас Нови Сад за непотпуну експропријацију и за исплату новчане накнаде за
три парцеле: у КО Бела Паланка Ван Варош (2) и у КО Кременица (1).

22.05.2019.  Решење ПАС-а Пвж 247/2019 о укидању решења првостепеног суда - ПС Ниш
Привредни Апелациони суд након жалбе разлучних поверилаца (групе од 32 повериоца) укинуо је Решење ПС Ниш од 04.03.2019.
године и спор вратио првостепеном суду – Привредном суду у Нишу, на поновно одлучивање. Оспореним Решењем ПС Ниш поново је
одбијен захтев за утврђивање права на одвојено намирење из средстава остварених продајом имовинске целине 13 при десетој
продаји имовине стечајног дужника – пољопривредног земљишта у КО Бела Паланка Варош – потес Бојчина Бара.

27.05.2019.  Достава Обавештења о намери, плану, начину, роковима и целисходности продаје у ПС Ниш
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу Обавештење о намери продаје дела имовине која се односи на Управну зграду
у Белој Паланци, ул. Крсте Тошића бр. 30. Продаја ће се одржати у Београду, а заказана је за 10.07.2019. године. Одабрани метод
продаје је јавно надметање. Ово је уједно и одговор на Закључак стечајног судије од 13.05.2019. године.

04.06.2019.  Закључак ПС Ниш са налогом да стечајни управник достави извештај и изјашњење
Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да достави извештај о поступку и радњама које су предузете у овом
стечајном поступку, са посебним указивањем на разлоге трајања поступка, сметње које онемогућавају ефикасније уновчење имовине и
намирење поверилаца, уз дефинисање потребних мера и активности, као и временског плана за окончање поступка. Такође је
наложено да се стечајни управник посебно изјасни о потраживањима повериоца Србислава Костадиновића: о пријављеним
потраживањима, признатим и оспореним, обезбеђеним и необезбеђеним, намиреним и ненамиреним, и термину када ће
потраживања бити намирена.

07.06.2019.  Исплата – намирење поверилаца првог исплатног реда по Решењу ПС Ниш од 06.05.2019.
Исплата поверилаца првог исплатног реда дефинисана Решењем о делимичној деоби деобне масе уследила је након правноснажности
и извршности наведеног решења (31.05.2019. године) Средства повериоцима исплаћена су у периоду од 04.06 до 07.06.2019. године
(Министарство финансија – Пореска управа као највећи поверилац у I исплатном реду доставило је инструкције за уплату потраживања
– уплатне рачуне 06.06.2019. године).

07.06.2019.  Извршење - наплата  дуга по Извршењу И.И. 491/2019 Основог суда у Пироту
По налогу стечајног судије из закљука ПС Ниш од 11.02.2019. године којим се налаже окончање свих парничних и извршних поступака
започетих у периду од отварања стечаја, стечајни управник је покренуо извршење ради наплате дуга за судске трошкове у парничном
поступку. Парницу је покренуо стечајни поверилац Драган Живић, тужбом ради оспорења потраживања трећег лица, а окончана је
одбацивањем тужбеног захтева и доделом судских трошкова туженом – стечајном дужнику.  Извршење за судске трошкове покренуто
је пред Основним судом у Пироту под бројем И.И. 491/2019 дана 17.05.2019. године, предмет предат јавном извршитељу (И.И.
453/2019), и окончан наплатом дуга 07.06.2019. године.

07.06.2019.  Објављивање Огласа за Тринаесту продају дела имовине стечајног дужника
Оглас за тринаесту продају дела имовине стечајног дужника објављен је у листовима Политика и Ало Огласи. Имовина се продаје као
јединствен пакет, методом јавног надметања: Управна зграда са локалима трговине изграђена на кп 541 у КО Бела Паланка Варош,
гаража као употребљив грађевински материјал, земљиште – парцела кп 541 у КО Бела Паланка Варош, и покретна имовина која се
налази у Управној згради и у Магацину на Црвеном тргу.

10.06.2019.  Решење ПС Ниш о усвајању захтева разлучних поверилаца након Решења ПАС-а
Привредни суд у Нишу, након Решења ПАС-а Пвж 247/2019 од 22.05.2019. године, усвојио је захтев групе од 32 разлучна повериоца за
признавање права посебног намирења из средстава остварених продајом имовинске целине 13 при десетој продаји имовине стечајног
дужника – пољопривредног земљишта у КО Бела Паланка Варош – потес Бојчина Бара. Истим решењем одбијен је захтев поверилаца за
накнадом трошкова овог поступка.

8ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БЕЛА ПАЛАНКА СА О.С.О. БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА 30 - Извештај за  април - јун 2019.



11.06.2019.  Закључак ПС Ниш са налогом да стечајни управник достави извештај и изјашњење
Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да достави извештај о поступку и радњама које су предузете у овом
стечајном поступку, са посебним указивањем на разлоге трајања поступка, сметње које онемогућавају ефикасније уновчење имовине и
намирење поверилаца, уз дефинисање потребних мера и активности, као и временског плана за окончање поступка. Такође је
наложено да се стечајни управник посебно изјасни о потраживањима повериоца Живојинке Игић: о пријављеним потраживањима,
признатим и оспореним, обезбеђеним и необезбеђеним, намиреним и ненамиреним, и термину када ће потраживања бити намирена.

24.06.2019.  Закључак ПС Ниш са налогом да стечајни управник достави изјашњење
Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да се изјасни о потраживањима повериоца Драган Живића: о
пријављеним потраживањима, признатим и оспореним, обезбеђеним и необезбеђеним, и износу намирених потраживања у
досадашњем току стечајног поступка.

25.06.2019.  Извештај и изјашњење стечајног управника по Закључку ПС Ниш од 04.06.2019.
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
Србислава Костадиновића: Пријављена, оспорена и утврђена потраживања, обезбеђена и необезбеђена, предмете обезбеђења,
намирена и ненамирена потраживања и могућност намирења.

25.06.2019.  Изјашњење стечајног управника по Закључку ПС Ниш од 19.03.2019.
Закључком ПС Ниш од 19.03.2019. године наложено је стечајном управнику да достави тражену документацију Одбору поверилаца
стечајног дужника, да припреми ванредни попис покретне имовине и омогући члановима Одбора поверилаца приступ попису.
Стечајни управник је у свом изјашњењу навео елементе неконструктивног понашања чланова Одбора поверилаца, везано са покушајем
организовања пописа и ранијим радњама, а такође је нагласио и одсуство сарадње по питању давања/ ускраћивања сагласности за
продају имовинских пакета методом непосредне погодбе. Као један од елемената који је по његовом мишљењу значајно утицао на
пролонгирање поступка навео је бескрајне дописе стечајног повериоца Драгана Живића о наводним неправилностима,
нерегуларностима и кршењу закона, који су одузимали доста времена стечајном управнику и поверенику. Навео је да су продаје биле
предмет вештачења судског вештака економско финансијске струке одабраног од Вишег јавног тужилаштва - Посебног одељења за
сузбијање корупције, на основу већег броја пријава повериоца Драгана Живића.  Иако је закључак вештачења био да да су све
обављене продаје имовине стечајног дужника извршене у складу са Законом о стечају, и да никакве неправилности нису пронађене,
примедбе и оптужбе на рад од стране истог повериоца, идентичне или модификоване, самосталне или уз потпис још неких лица, су
настављене. Препознате су и у  допису председника  Одбора поверилаца – притужбе на рад повереника од 13.05.2019. године.
Стечајни управник изнео је аргументе о несврсисходности организовања ванредног пописа покретних ствари у моменту када се један
део тих ствари продаје у оквиру ТРИНАЕСТЕ продаје имовине Управне зграде која је заказана за 10.07.2019. године, и предложио да се
попис уради у току септембра 2019. године.

30.06.2019.  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.
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Прилози

22.08.2019.Датум:

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

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст.83/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2019. 30.06.2019.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

* Извршитељ Саша Станковић * 23.097,332019-01 23.05.2019.

* Ферстил ОД * 50.000,002019-02 26.06.2019.

Укупно: 73.097,33

Укупни приходи: 73.097,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2019.за период од: 30.06.2019.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

* Министарство правде Привредни суд Ниш * 95.380,001907 10.04.2019.

* Министарство правде Привредни суд Ниш * 94.600,001908 10.04.2019.

* Министарство правде Основни суд Пирот * 746,601909 18.04.2019.

* Министарство правде Привредни суд Ниш * 95.380,001929 06.05.2019.

* Министарство правде Основни суд Пирот * 633,331930 20.05.2019.

Укупно: 286.739,93

286.739,93Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Готовински рачуни * 1.520,001910 09.04.2019.

* Оса-Нова * 2.976,001911 25.04.2019.

* Оса-Нова * 2.576,401931 24.05.2019.

* Оса-Нова * 878,401960 20.06.2019.

* Оса-Нова * 3.780,001961 30.06.2019.

Укупно: 11.730,80

Електрична енергија

* ЕПС Снабдевање * 5.000,031912 01.04.2019.

* ЕПС Снабдевање * 581,301913 01.04.2019.

* ЕПС Снабдевање * 2.767,101932 01.05.2019.

* ЕПС Снабдевање * 1.471,661933 01.05.2019.

* ЕПС Снабдевање * 751,381934 01.05.2019.

* ЕПС Снабдевање * 2.767,831935 31.05.2019.

* ЕПС Снабдевање * 1.471,661936 31.05.2019.

* ЕПС Снабдевање * 751,381937 31.05.2019.

* ЕПС Снабдевање * 634,091938 31.05.2019.

* ЕПС Снабдевање * 2.758,411962 30.06.2019.

* ЕПС Снабдевање * 1.471,661963 30.06.2019.

* ЕПС Снабдевање * 751,381964 30.06.2019.

* ЕПС Снабдевање * 684,091965 30.06.2019.
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Електрична енергија

Укупно: 21.861,97

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 2.000,021914 08.04.2019.

* Готовински рачуни * 1.922,151915 16.04.2019.

* Готовински рачуни * 2.988,001916 24.04.2019.

* Готовински рачуни * 1.924,811917 30.04.2019.

* Готовински рачуни * 1.591,721939 01.05.2019.

* Готовински рачуни * 2.000,221940 03.05.2019.

* Готовински рачуни * 1.923,801941 06.05.2019.

* Готовински рачуни * 1.756,161942 15.05.2019.

* Готовински рачуни * 1.000,411943 24.05.2019.

* Готовински рачуни * 1.499,621966 01.06.2019.

* Готовински рачуни * 1.924,611967 03.06.2019.

* Готовински рачуни * 2.209,681968 06.06.2019.

* Готовински рачуни * 1.595,091969 11.06.2019.

* Готовински рачуни * 2.691,131970 22.06.2019.

* Готовински рачуни * 1.019,561971 25.06.2019.

Укупно: 28.046,98

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 1.902,091918 30.04.2019.

* Готовински рачуни * 1.500,001944 31.05.2019.

* Готовински рачуни * 69,001945 10.05.2019.

* Готовински рачуни * 1.191,001946 27.05.2019.

* Готовински рачуни * 1.179,001947 27.05.2019.

* Готовински рачуни * 1.017,001948 27.05.2019.

* Готовински рачуни * 69,001949 29.05.2019.

* Готовински рачуни * 3.374,211972 30.06.2019.

Укупно: 10.301,30

Платни промет

* Војвођанска Банка а.д.* 495,001919 01.04.2019.

* Војвођанска Банка а.д.* 400,001920 02.04.2019.

* Војвођанска Банка а.д.* 2.260,001921 30.04.2019.

* Војвођанска Банка а.д.* 400,001950 08.05.2019.

* Војвођанска Банка а.д.* 885,001973 01.06.2019.

* Војвођанска Банка а.д.* 400,001974 05.06.2019.

Укупно: 4.840,00

Премија осигурања

* ТРИГЛАВ Осигурање AДО Београд * 1.098,001922 22.04.2019.

Укупно: 1.098,00

Вештачења и процене

* Министарство правде Основни суд Пирот * 15.832,001951 09.05.2019.

Укупно: 15.832,00

Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 300,001923 27.04.2019.

Укупно: 300,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Пејовић Душан * 7.911,391924 30.04.2019.

* Бакрач Предраг * 18.195,051925 30.04.2019.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781926 30.04.2019.

* Пејовић Душан * 7.911,391952 31.05.2019.

* Бакрач Предраг * 18.195,051953 31.05.2019.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781954 31.05.2019.

* Пејовић Душан * 7.911,391975 30.06.2019.

* Бакрач Предраг * 18.195,051976 30.06.2019.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781977 30.06.2019.
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Бруто зараде по уговору о делу

Укупно: 125.787,66

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001927 30.04.2019.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001955 31.05.2019.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001978 30.06.2019.

Укупно: 21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,001928 30.04.2019.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,001956 31.05.2019.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,001979 30.06.2019.

Укупно: 60.000,00

Административне таксе

* Извршитељ Саша Станковић * 6.984,001957 23.05.2019.

Укупно: 6.984,00

Трошкови оглашавања

* Политика новине и магазини * 26.400,001980 07.06.2019.

* Дневне новине АЛО * 30.702,241981 07.06.2019.

Укупно: 57.102,24

Остали трошкови стечајне масе

* Историјски Архив Пирот * 117.000,001958 22.05.2019.

* Горан Цветковић Листер плус * 154.350,001959 24.05.2019.

Укупно: 271.350,00

636.234,95Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 922.974,88

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

01.04.2019. 12.876.403,98Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2019.за период од: 30.06.2019.

Камате и други финансијски приходи

Vojvođanska banka Srbija A.D. - Novi Sad 22.318,2601.04.2019.

Vojvođanska banka Srbija A.D. - Novi Sad 26.786,8903.05.2019.

Vojvođanska banka Srbija A.D. - Novi Sad 4.460,3406.05.2019.

Vojvođanska banka Srbija A.D. - Novi Sad 23.211,8603.06.2019.

Укупно: 76.777,35

Уплаћени депозити

* Ферстил ОД * 1.796.532,4026.06.2019.

Укупно: 1.796.532,40

Потраживања (у извештајном периоду)

* Извршитељ Саша Станковић * 9.480,0011.06.2019.

* Извршитељ Саша Станковић * 6.984,0011.06.2019.

* Извршитељ Саша Станковић * 6.633,3311.06.2019.

* Ферстил ОД * 50.000,0026.06.2019.
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Потраживања (у извештајном периоду)

Укупно: 73.097,33

Повраћај орочених средстава

Банка Поштанска штедионица АД Београд 9.000.000,0005.06.2019.

Укупно: 9.000.000,00

10.946.407,08Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2019.за период од: 30.06.2019.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

* Министарство правде Основни суд Пирот * 746,6024.04.2019.

* Министарство правде Основни суд Пирот * 633,3331.05.2019.

* Министарство правде Привредни суд Ниш * 94.600,0028.06.2019.

* Министарство правде Привредни суд Ниш * 780,0028.06.2019.

* Министарство правде Привредни суд Ниш * 94.600,0028.06.2019.

Укупно: 191.359,93

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Оса-Нова * 2.544,0022.04.2019.

* Оса-Нова * 2.424,0014.05.2019.

* Готовински рачуни * 1.520,0006.05.2019.

Укупно: 6.488,00

Електрична енергија

* ЕПС Снабдевање * 1.870,4809.04.2019.

* ЕПС Снабдевање * 1.545,5009.04.2019.

* ЕПС Снабдевање * 90,9909.04.2019.

* ЕПС Снабдевање * 230,2709.04.2019.

* ЕПС Снабдевање * 305,7810.04.2019.

* ЕПС Снабдевање * 7.238,9410.04.2019.

* ЕПС Снабдевање * 1.069,5210.04.2019.

* ЕПС Снабдевање * 6.990,9710.04.2019.

* ЕПС Снабдевање * 1.075,7610.04.2019.

* ЕПС Снабдевање * 6.810,6110.04.2019.

* ЕПС Снабдевање * 5.526,4510.04.2019.

* ЕПС Снабдевање * 543,8910.04.2019.

* ЕПС Снабдевање * 1.142,3210.04.2019.

Укупно: 34.441,48

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 2.000,0206.05.2019.

* Готовински рачуни * 793,8806.05.2019.

* Готовински рачуни * 1.128,2724.05.2019.

* Готовински рачуни * 2.988,0024.05.2019.

* Готовински рачуни * 1.924,8124.05.2019.

* Готовински рачуни * 1.591,7224.05.2019.

* Готовински рачуни * 2.000,2224.05.2019.

* Готовински рачуни * 1.923,8024.05.2019.

* Готовински рачуни * 1.000,4124.05.2019.

* Готовински рачуни * 171,6824.05.2019.

Укупно: 15.522,81
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Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 574,8306.05.2019.

* Готовински рачуни * 1.902,0924.05.2019.

* Готовински рачуни * 69,0024.05.2019.

Укупно: 2.545,92

Платни промет

* Војвођанска Банка а.д.* 495,0001.04.2019.

* Војвођанска Банка а.д.* 400,0002.04.2019.

* Војвођанска Банка а.д.* 2.260,0030.04.2019.

* Војвођанска Банка а.д.* 400,0008.05.2019.

* Војвођанска Банка а.д.* 885,0001.06.2019.

* Војвођанска Банка а.д.* 400,0005.06.2019.

Укупно: 4.840,00

Премија осигурања

* ТРИГЛАВ Осигурање AДО Београд * 1.098,0022.04.2019.

Укупно: 1.098,00

Вештачења и процене

* Министарство правде Основни суд Пирот * 15.832,0020.05.2019.

Укупно: 15.832,00

Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 300,0024.05.2019.

Укупно: 300,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Пејовић Душан * 2.911,3922.04.2019.

* Бакрач Предраг * 8.195,0422.04.2019.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7822.04.2019.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0022.04.2019.

* Бакрач Предраг * 10.000,0022.04.2019.

* Пејовић Душан * 5.000,0022.04.2019.

* Пејовић Душан * 2.911,3914.05.2019.

* Пејовић Душан * 5.000,0014.05.2019.

* Бакрач Предраг * 8.195,0414.05.2019.

* Бакрач Предраг * 10.000,0014.05.2019.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7814.05.2019.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0014.05.2019.

Укупно: 83.858,42

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0022.04.2019.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0014.05.2019.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0028.06.2019.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0028.06.2019.

Укупно: 28.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0017.05.2019.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0017.05.2019.

Укупно: 40.000,00

Административне таксе

* Извршитељ Саша Станковић * 6.984,0031.05.2019.

Укупно: 6.984,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред

Анђелковић Марина 58.283,0304.06.2019.

Минчић Драгана 58.283,0304.06.2019.

Живић Драган 55.401,4107.06.2019.
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I исплатни ред

Министарство финансија ПУ Експозитура Бела Паланка 6.719.779,7307.06.2019.

Мијалковић Синиша 58.056,2805.06.2019.

Јовановић Драган 58.056,2805.06.2019.

Младеновић Мирослав 58.056,2805.06.2019.

Крстић Радица 58.056,2804.06.2019.

Јовановић Мирослав 58.056,2807.06.2019.

Цветковић Небојша 58.056,2805.06.2019.

Јонић Мирослав 58.056,2804.06.2019.

Живковић Раде 58.056,2805.06.2019.

Младеновић Љубиша 58.056,2807.06.2019.

Игић Горан 58.056,2807.06.2019.

Живковић Драган 58.056,2805.06.2019.

Савић Срђан 58.056,2804.06.2019.

Манић Верица 6.328,0407.06.2019.

Петровић Ивица 53.692,7407.06.2019.

Петровић Драгана 58.056,2805.06.2019.

Ђорђевић Валентина 6.328,0406.06.2019.

Веселиновић Бисерка 6.328,0406.06.2019.

Илић Слађана 6.328,0405.06.2019.

Петковић Гордана 47.873,1804.06.2019.

Митић Живорад 58.056,2804.06.2019.

Митић Миодраг 58.056,2805.06.2019.

Стојановић Драгана 58.056,2807.06.2019.

Тошић Јовица 41.444,8707.06.2019.

Цветковић Братислав 58.056,2806.06.2019.

Петровић Дејан 58.056,2804.06.2019.

Симић Биљана 58.056,2804.06.2019.

Велојић Зоран 28.686,4307.06.2019.

Крстић Зоран 6.328,0405.06.2019.

Динић Радован 58.056,2806.06.2019.

Видановић Србислав 58.056,2805.06.2019.

Голубовић Зоран 58.056,2807.06.2019.

Николић Братислав 58.056,2805.06.2019.

Крстић Слободан 58.056,2807.06.2019.

Пешић Светлана 58.056,2807.06.2019.

Тошић Биљана 58.056,2804.06.2019.

* Фонд Солидарности * РС 335.890,4307.06.2019.

Укупно: 8.940.438,36

9.371.708,92Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2019. 5.451.102,17

15ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БЕЛА ПАЛАНКА СА О.С.О. БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА 30 - Извештај за  април - јун 2019.



16ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БЕЛА ПАЛАНКА СА О.С.О. БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА 30 - Извештај за  април - јун 2019.


