
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст.83/2010

02.06.2019.

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

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић

Број лиценце:

07349327Матични број:

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

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: до:01.01.2019. 31.03.2019.

 9.

Остала имовина

153.094.026,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

168.529.638,91Укупно без депозита

0,00

 5.

12.000.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

1.376.192,52

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.

01.01.2019.

 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 31.12.2018. 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. 01
од 03.01.2019.године - износ од 1.376.192,52 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.

156.529.638,91

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

153.094.026,00

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

1.376.192,52

Укупно

1.964.912,39

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

 8.

1.376.192,52Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

5.101.896,00

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

151.427.742,91

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

147.992.130,00

1в

0,00

5.101.896,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У овом извештајном периоду РГЗ Служба Катастра непокретности Бела Паланка донела је 12 Решења за 12 Катастарских општина којим
Решењима се за укупно 55 катастарских парцела (које су уписане као део стечајне масе стечајног дужника) врши упис права јавне
својине у корист Републике Србије (а право коришћења у корист Министарства пољопривреде и заштите животне средине).
Правни основ за овај упис је Члан 111. Став 1. Закона о задругама.
За наведену имовину (пољопривредно земљиште) стечајни дужник није успео да пронађе доказ о теретном стицању, чиме је
искључена могућност уписа својине као задружне, па је по службеној дужности РГЗ СКН Бела Паланка извршио овај пренос власништва.
Процедура је спроведена и у књигама стечајног дужника чиме је умањена ликвидациона вредност стечајне масе за 5.101.896,00
динара.
Катастарске општине које су обухваћене овим решењима су:
1. КО Шпај - 3 парцеле - 18.072,00 динара;
2. КО Врандол - 1 парцела - 508.155,00 динара;
3. КО Бела Паланка Ван варош - 3 парцеле - 753.864,00 динара;
4. КО Клење - 5 парцела - 243.670,00 динара;
5. КО Клисура - 3 парцеле - 144.570,00 динара;
6. КО Чифлик - 2 парцеле - 21.600,00 динара;
7. КО Букоровац - 3 парцеле - 91.800,00 динара;
8. КО Крупац - 2 парцеле - 161.145,00 динара;
9. КО Кременица - 3 парцеле - 323.900,00 динара;
10. КО Ново Село - 1 парцела - 15.600,00 динара;
11. КО Моклиште - 23 парцеле - 2.151.105,00 динара;
12. КО Мокра - 6 парцела - 668.415,00 динара.
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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

Коментар

Није било продаје имовине у извештајном периоду.

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

0,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

85.704,86

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,0085.704,86

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду састоје се искључиво од камате на орочена средства у Поштанској штедионици (депозит у
износу од 12.000.000,00 динара).
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Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

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

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

911.103,06 10.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 10.000,00 921.103,060,00

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 0,001.621.103,06 10.000,00 10.000,00 1.631.103,06

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

15.178,80 8.457,001. Канцеларијски материјал 8.457,00 14.190,009.445,80

156.953,71 18.822,572. Електрична енергија 18.822,57 39.240,78136.535,50

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

17.229,77 23.234,834. Гориво и мазиво 23.234,83 0,0040.464,60

4.920,99 8.309,085. Пошта и телефон 8.309,08 574,8312.655,24

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

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

0,00 9.622,638. Платни промет 9.622,63 0,009.622,63

73.449,34 3.294,009. Премија осигурања 3.294,00 73.449,343.294,00

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

840,00 620,0013. Дневнице и путни трошкови 620,00 0,001.460,00

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

83.858,52 125.787,6615. Бруто зараде по уговору о делу 125.787,66 83.858,55125.787,63

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

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

28.863,14 13.457,1618. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 13.457,16 42.320,300,00

0,00 1.200,0019. Административне таксе 1.200,00 0,001.200,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

164.028,00 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 0,00164.028,00

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

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

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 585.493,40607.745,95 293.804,93 293.804,93 316.057,48

1.Исплата трошкова одобрена Решењем ПСН: од 08.03.2019. године за 01/2019 на износ: 100.474,92 динара: 10.000,00 + 90.474,92;
2.Исплата трошкова одобрена Решењем ПСН: од 15.04.2019. године за 02/2019 на износ:   99.589,57 динара - обавезе стечајне масе;
3.Исплата трошкова одобрена Решењима ПСН: од 08.05.2019. и 30.05.2019. године за 03/2019 на износ:
101.447,35 динара + 2.293,09 = 103.740,44 динара - обавезе стечајне масе;
Стварно настали трошкови не превазилазе лимит одобрених ни у једној категорији.
Трошкови стечајног поступка нису исплаћивани, а обавезе стечајне масе исплаћене су у износу вишем од насталих трошкова у периоду,
због чега су неисплаћене обавезе на крају овог извештајног периода ниже од оних на почетку периода.

Коментар
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Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

 4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

-4.528.838,56

I исплатни ред

 1.

III исплатни ред

140.454.489,09

7.

0,00

0,00

10.922.471,71

-5.303.081,26

-19.820,99

0,00

97.892.219,24

 5.

102.421.057,80

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

-754.421,71

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

633.240,10 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

633.240,10

0,00

0,00

Укупно без депозита

31.006.558,04

0,00

31.026.379,03

11.676.893,42

Врста одлива

Разлучни повериоци

145.757.570,35

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).
Пре овог извештајног периода, код свих досадашњих намирења поверилаца (односи се искључиво на разлучне повериоце, јер деобе
уновчене стечајне масе није ни било), урађен је прерачун камате по Одлуци Уставног суда, и умањење камате уписано је у систем ЕРС-а
као смањење обавеза према разлучним повериоцима.
Код разлучних поверилаца којима није ни почело намирење, ово умањење камата није уписано.
У овом извештајном периоду, за потребе израде НАЦРТА решења делимичне деобе деобне масе стечајног дужника, урађен је прерачун
камате по Одлуци Уставног суда, и умањење камате уписано је у систем ЕРС-а као смањење обавеза према свим осталим повериоцима.
(У категорији разлучних поверилаца умањење обавеза односи се на повериоце којима је утврђено право посебног намирења
средствима која ће бити остварена продајом Живинарске фарме у Кременици.)
Последња вертикала у Табели 2в приказује коначне обавезе према свим повериоцима након умањења камате.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2019.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

1.376.192,52 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2019.

 5.

585.493,40

 4.

876.403,98

 2. 85.704,86

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на примарном пословном рачуну стечајног дужника идентично је са почетним стањем на платном изводу ОТП банке
бр. 01 од 03.01.2019. године.
2. Укупан прилив новчаних средстава стечајног дужника у износу од 85.704,86 динара - коментар уз  Табелу 2а.
3. Укупан одлив новчаних средстава стечајног дужника у износу од 585.493,40 динара - аналитички је приказан у Табели 2б.
6. Крајње стање на примарном пословном рачуну стечајног дужника идентично је са крајњим стањем на платном изводу ОТП банке бр.
21 од 22.03.2019.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.19.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.03.2019.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

5ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БЕЛА ПАЛАНКА СА О.С.О. БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА 30 - Извештај за  јануар - март 2019.



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. 23.734,17

Предраг Бакрач2. 54.585,12

Слободанка Јовановић3. 47.468,34

125.787,63Укупно

Наведена лица су ангажована за рад код стечајног дужника путем уговора о делу, а у овом извештајном кварталу су им исплаћене бруто
зараде за три месеца: од 01.11.2018. до 31.01.2019. 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

12.000.000,00

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

162.927.954,37

Лиценце и патенти

0,00

876.403,98

 8.

31.03.2019.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Евидентно умањење стечајног биланса у овом извештајном периоду у односу на претходни последица је отписа 55 катастарских
парцела према Закону о задругама.

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

14.01.2019.  Изјашњење  стечајног управника по закључку ПС Ниш од 12.12.2018.
Наведеним Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да се изјасни о почетку поступка продаје Управне зграде са
локалима трговине у Белој Паланци и Живинарске фарме у Кременици, као и о могућности израде Нацрта решења за делимичну деобу.
Стечајни управник у изјашњењу наглашава да се планира објава огласа о продаји Управне зграде са локалима трговине у Белој Паланци
и Живинарске фарме у Кременици у првом кварталу 2019. године. Такође је презентиран план продаје у наредном периоду. У ситуацији
да у скоро време неће бити значајног прилива од продаје слободне имовине (без терета), а да постојећа средства не омогућавају
испуњавање неопходних услова за делимичну деобу, стечајни управник је у изјашњењу изнео мишљење да нема услова за одржавање
истог.

14.01.2019.  Извештај и изјашњење стечајног управника по Закључцима ПС Ниш од 19.12. и 21.12.2018. г.
Одговарајући на први део у Закључцима стечајног судије, стечајни управник је нагласио како је продаја непокретне имовине стечајног
дужника практично почела тек 2017., иако је стечај почео још 2010. године, јер су све активности на продаји непокретне имовине у
једном периоду обустављене због ступања на снагу Закона о реституцији. За остале факторе који су највише успоравали процес продаје
имовине навео је смене стечајних управника и повереника, комплексност и разуђеност имовине (преко 2.000 уситњених и често
негруписаних катастарски парцела у 30 катастарских општина), Решење суда којим су за период од скоро две године обустављене све
активности на продаји дела имовине, опструктивни приступ Општине Бела Паланка на уновчењу дела имовине којим је онемогућена
редовна продаја, а са друге стране наплата експроприсане имовине још није одрађена, као и административне процедуре које све
морају бити спроведене појединачно за тако велики број имовинских делова (један број катастарских парцела су неплодно земљиште,
земљиште изузетно мале вредности и површине, као и многобројна девастирана подручја). Зато су се у целој 2016. активности одвијале
на обезбеђењу услова који ће омогућити продају. Закон о задругама који је обавезивао да се друштвено земљиште преведе у задружно
уз одговарајуће доказе, усмерио је ове активности као приоритетније у односу на продају, јер по закону: све парцеле које остану у
друштвеној својини, на дан 01.01.2019. године преводе се у власништво државе, и искључују из стечајне масе.
У свом извештају стечајни управник је такође аналитички обрадио све продаје (2 + 12), као и намирења разлучних поверилаца чији су
предмети обезбеђења били уновчени.
Одговарајући на други део у Закључцима стечајног судије стечајни управник је презентовао конкретне податке о потраживањима за
девет поверилаца: Пријављена, оспорена и утврђена потраживања, обезбеђена и необезбеђена, предмете обезбеђења, намирена и
ненамирена потраживања и могућност намирења.

14.01.2019.  Исплата обавеза према ЕПС Снабдевању Пирот
Дана 11.01.2019. и 14.01.2019. године исплаћен је највећи део обавеза за електричну енергију за двогодишњи период од 01.07.2016. до
30.06.2018. године. Следи сравњивање картица са Електродистривуцијом. Обавезе се односе на Управну зграду и Живинарску фарму
који објекти се планирају за продају у најскоријем периоду.

15.01.2019.  Закључак ПС Ниш са налогом стечајном управнику за изјашњење
Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да достави изјашњење у ком износу би се тачно намирили повериоци
првог исплатног реда у случају спровођења делимичне деобе деобне масе, а с обзиром на тренутна средства којим располаже стечајни
дужник, и које мере и активности је стечајни управник предузео ради наставка парнице П.бр. 1443/2008 која се водила пред
Привредним судом у Нишу.

15.01.2019.  Ургенција стечајног судије упућена у Агенцију за Реституцију подручна јединица Ниш
Наведеним дописом Привредног суда у Нишу, упућена је ургенција Агенцији за реституцију ради што бржег решавања премета за
имовину која је била предмет одузимања, а поднети су захтеви за враћање или обештећење исте.
Како је поменута непокретна имовина од интереса за стечајног дужника, и уврштена је у стечајну масу, стечајни судија је ургирао за
доношење решења у што краћем року ради законитог спровођења стечаја и обезбеђивања суђења у границама разумног рока,
наглашавајући да је стечајни поступак по својој суштини хитан.

15.01.2019.  Закључак ПС Ниш са налогом стечајном управнику за прибављање документације
Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да у што краћем року прибави сву неопходну документацију за
пољопривредно земљиште у КО Мокра, Моклиште, Шпај, Горњи и Доњи Рињ, ради убрзавања продаје непокретне имовине стечајног
дужника.

25.01.2019.  Поднесак стечајног управника са предлогом  за ангажовање проценитеља
Стечајни управник доставио је у ПС Ниш предлог за ангажовањем проценитеља ради процене ликвидационе вредности дела
непокретне имовине стечајног дужника са укупно прибављених шест понуда и аргументованим предлогом избора. Предмет процене је
пољопривредно земљиште у КО Мокра, Моклиште, Шпај, Горњи и Доњи Рињ – површине укупно око 130ха и 1206 катастарских
парцела.

28.01.2019.  Поднесак стечајног повериоца Драгана Живића са упозорењем на незаконитости
Стечајни поверилац  Драган Живић доставио је Привредном суду у Нишу Упозорење на незаконитости у стечајном поступку, и захтев за
моментално разрешење повереника.

28.01.2019.  Поднесак наследника пеминулог стечајног повериоца Драгице Спасић
Наследници пок. Драгице Спасић поднели су захтев стечајном судији за ступање на место стечајног повериоца пок. Драгице Спасић,
према Закључку о признатим потраживањима Ст.бр. 83/2010 од 23.08.2011. године, а по пријави потраживања број ПП-108.

29.01.2019.  Закључак ПС Ниш за ангажовање проценитеља и давање налога стечајном управнику
Одговарајући на предлог стечајног управника, стечајни судија је дао сагласност за ангажовање одабраног проценитеља и наложио
стечајном управнику што хитније поступање по наведеној одлуци како би се убрзао процес продаје непокретне имовине стечајног
дужника.
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31.01.2019.  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 шест поверилаца: о пријављеним потраживањима, признатим и
оспореним, обезбеђеним и необезбеђеним, намиреним и ненамиреним, и термину када ће потраживања бити намирена.

04.02.2019.  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 за укупно 17 поверилаца (шест поновљених из закључка од
31.01.2019. и 11 нових): о пријављеним потраживањима, признатим и оспореним, обезбеђеним и необезбеђеним, намиреним и
ненамиреним, и термину када ће потраживања бити намирена.

04.02.2019.  Решење ПАС-а Пвж 706/18 од 16.01.2019. године достављено у ПС Ниш
Наведеним Решењем ПАС-а усвојене су жалбе разлучних поверилаца који су право одвојеног намирења стекли и остварили продајом
пољопривредног земљишта у КО Клење, да им се исплати камата за период од отварања стечаја до исплате у складу са Чл. 85. Став 2
Закона о стечају – до висине реализоване вредности продате имовине и предмет враћа првостепеном суду – Привредном суду у Нишу
на поновно одлучивање.

04.01.2019.  Решење ПАС-а Пвж 10/19 од 16.01.2019. године достављено у ПС Ниш
Наведеним Решењем ПАС-а усвојене су жалбе разлучних поверилаца који право одвојеног намирења траже од средстава остварених
продајом пољопривредног земљишта у КО Бела Паланка Ванварош, локација Бојчина бара, која имовина је постала део стечајне масе у
стечајном поступку, иако им разлучно право није признато при утврђивању потраживања, јер у то време стечајни дужник није био
власник наведене имовине, и предмет враћа првостепеном суду – Привредном суду у Нишу на поновно одлучивање.

05.02.2019.  Закључак ПС Ниш са налогом за наследнике стечајног повериоца пок. Драгице Спасић
Наследницима стечајног повериоца пок. Драгице Спасић (ПП-108), који су поднеском тражили да у остваривању права потраживања у
стечајном поступку ступе на место именоване као њени наследници наложено је да доставе доказе да су исти оглашени за наследнике
за потраживања у предмету Ст.бр. 83/2010.

05.02.2019.  Допис председника Одбора поверилаца стечајног дужника упућен стечајном управнику
Стечајни управник примио је допис од Тиосава Пешића, председника ОП, у којем тражи изјашњење повереника на наводе из
Упозорења које је добијено од стечајног повериоца Драгана Живића.
Упозорење садржи бројне оптужбе на рачун повереника стечајног управника АЛСУ, од којих се већина понавља већ трећу годину и на
које се стечајни управник више пута изјашњавао преко ПС у Нишу.

07.02.2019.  Приговор на рад повереника и захтев за његово разрешење од стране групе поверилаца
Крстић Зоран, испред групе од 30 стечајних поверилаца, бивших радника стечајног дужника доставио је Привредном суду у Нишу
Приговор на  Упозорење на незаконитости у стечајном поступку, и захтев за моментално разрешење повереника.

08.02.2019.  Примедба на рад стечајног управника од стране групе разлучних поверилаца
Група од 7 разлучних поверилаца доставила је стечајном судији примедбу на рад стечајног управника сматрајући да није правилно
обрачуната камата по члану 85. став 2. Закона о стечају. Наведени стечајни управници су право посебног намирења остварили продајом
пољопривредног земљишта у КО Клење, а како су након исплате потраживања у 100% износу преостала средства од продаје, сматрају
да им припада камата од отварања стечаја до исплате – до висине реализације средстава од продаје.

11.02.2019.  Закључак ПС Ниш са налогом стечајном управнику за изјашњење
Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да педузме 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).

13.02.2019.  Уверење РГЗ о кретању парцела под теретом у КО Бела Паланка Ванварош – Бојчина бара
На захтев стечајног судије, стечајни управник је од РГЗ, Службе Катастра непокретности у Белој Паланци прибавио документ – Уверење
којим се прати упис терета на парцелама на којима група радника полаже право одвојеног намирења, укључујући и брисање терета при
продаји, а по налогу стечајног  судије у процесу.

25.02.2019.  Допис стечајног судије ПС у Нишу достављен у АЛСУ - Београд
Стечајни управник у овом поступку – АЛСУ – Центар за стечај – Београд примио је допис из Привредног суда у Нишу који у прилогу
садржи Упозорење стечајног повериоца Драгана Живића од 28.01.2019. године који је достављен у ПС Ниш, и Приговор на рад
повереника стечајног управника са захтевом за његовим хитним разрешењем, групе од 30 стечајних поверилаца од 07.02.2019. године,
који је такође достављен у ПС Ниш. Наведени поднесци достављају се стечајном управнику АЛСУ ради упознавања са садржином и
евентуалног даљег предузимања мера из надлежности АЛСУ као стечајног управника.

25.02.2019.  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 за два повериоца: о пријављеним потраживањима, признатим и
оспореним, обезбеђеним и необезбеђеним, намиреним и ненамиреним, и термину када ће потраживања бити намирена.
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28.02.2019.  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 за укупно 14 поверилаца  о пријављеним потраживањима,
признатим и оспореним, обезбеђеним и необезбеђеним, намиреним и ненамиреним, и термину када ће потраживања бити намирена.
За неке од наведених радника стечајни управник се у ранијем извештајима већ изјаснио.

01.03.2019.  Изјашњење  стечајног управника по закључку ПС Ниш од 15.01.2018.
Наведеним Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да се изјасни у ком би се износу намирили повериоци првог
исплатног реда при делимичној деоби и које мере је стечајни управник предузео за наставак парнице П.бр. 1443/2008 која се води пред
Привредним судом у Нишу.
Стечајни управник у изјашњењу наглашава да је са постојећим средствима, при делимичној деоби, могуће остварити   максимално
намирење у износу од 25% потраживања у I исплатном реду, а да су за наведену парницу прибављени сви документи, а тренутно се
анализирају све опције окончања спора и разматра сврсисходност наставка процеса. Парница се односи на доказивање ништавости
купопродајног уговора са купцем Дунав Осигурање.

04.03.2019.  Извештај и изјашњење стечајног управника по Закључку ПС Ниш од 25.02.2019.
Одговарајући на први део у Закључцима 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), као и намирења разлучних поверилаца чији су
предмети обезбеђења били уновчени.
Одговарајући на други део у Закључцима стечајног судије стечајни управник је презентовао конкретне податке о потраживањима за два
повериоца: Пријављена, оспорена и утврђена потраживања, обезбеђена и необезбеђена, предмете обезбеђења, намирена и
ненамирена потраживања и могућност намирења.

04.03.2019.  Решење ПС Ниш у вези са захтевом Фонда солидарности
Стечајни судија донео је решење којим је уважио захтев Фонда солидарности да због исплате дела потраживања првог исплатног реда
за пет стечајних поверилаца Фонд солидарности ступи на њихово место у Коначној листи ППОП, као и на место Пореске управе за
исплаћене доприносе за потраживања у I, II, и III исплатном реду.

04.03.2019.  Решење ПС Ниш у вези са захтевом групе 43 разлучна повериоца
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 имају право жалбе Привредном Апелационом
суду.

05.03.2019.  Закључак ПС Ниш у вези са примедбим на рад стечајног управника од стране поверилаца
Стечајни судија донео је закључак којим се одбија примедба на рад стечајног управника која се односи на неуважавање захтева
поверилаца за исплатом камате на намирена потраживања по Члану 85. Став 2. Закона о стечају. Ради се о групи од 7 разлучних
поверилаца који су право одвојеног намирења стекли уписом терета на пољопривредно земљиште у КО Клење, а које је затим продато
у поступку стечаја. Након продаје наведене имовине и 100% намирења поверилаца, преостала су новчана средства, која је стечајни
управник определио за стечајну масу.

11.03.2019.  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 за Вилотија Јовановића:  о пријављеним потраживањима,
признатим и оспореним, обезбеђеним и необезбеђеним, намиреним и ненамиреним, и термину када ће потраживања бити намирена.

11.03.2019.  Закључак ПС Ниш са налогом за стечајног управника
Стечајни судија 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.

19.03.2019.  Решење ПС Ниш у вези са захтевом Одбора поверилаца
Стечајни судија донео је решење којим је се одбија захтев Одбора поверилаца стечајног дужника да стечајни судија одоби рад пописне
комисије коју ће формирати ОП. Захтев је одбијен као недозвољен, јер Законом о стечајном поступку није предвиђена могућност да
стечајни судија одлучује о овој ствари.

19.03.2019.  Закључак ПС Ниш са налогом за стечајног управника у вези са захтевом Одбора поверилаца
На основу захтева Одбора поверилаца, стечајни судија донео је Закључак којим је наложио стечајном управнику – поверенику, да
достави сву тражену документацију председнику Одбора поверилаца, као и да омогући члановима Одбора поверилаца приступ попису
покретне имовине стечајног дужника.

21.03.2019.  Рочиште у ПС Ниш у поступку П-549/2018
Дана 21.03.2019. године одржано је рочиште главне расправе у поступку утвђивања власништва за објекат Магацин на Црвеном тргу по
тужби стечајног дужника против тужене Општине Бела Паланка. Након овог рочишта (на којем су презентирани сви тражени докази),
судија ће донети пресуду у наредном месецу.
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25.03.2019.  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 за Синишу Живковића:  о пријављеним потраживањима,
признатим и оспореним, обезбеђеним и необезбеђеним, намиреним и ненамиреним, и термину када ће потраживања бити намирена.

25.03.2019.  Рочиште у ОС Пирот у поступку поравнања Р-119/2018
Дана 25.03.2019. 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 саслушан сведок, и одређено вештачење, а за наредно рочиште које је заказано за
09.05.2019. године, странке у поступку ће се изјаснити о извештају вештака.

29.03.2019.  Извештај и изјашњење стечајног управника по Закључку  ПС Ниш од 28.02.2019.
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), као и намирења разлучних поверилаца чији су
предмети обезбеђења били уновчени.
Одговарајући на други део у Закључку стечајног судије стечајни управник је презентовао конкретне податке о потраживањима за 14
повериоца: Пријављена, оспорена и утврђена потраживања, обезбеђена и необезбеђена, предмете обезбеђења, намирена и
ненамирена потраживања и могућност намирења.

29.03.2019.  Извештај и изјашњење стечајног управника по Закључку ПС Ниш од 11.03.2019.
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), као и намирења разлучних поверилаца чији су
предмети обезбеђења били уновчени.
Одговарајући на други део у Закључку стечајног судије стечајни управник је презентовао конкретне податке о потраживањима Вилотија
Јовановића: Пријављена, оспорена и утврђена потраживања, обезбеђена и необезбеђена, предмете обезбеђења, намирена и
ненамирена потраживања и могућност намирења.

29.03.2019.  Решења РГЗ Службе Катастра непокретности Бела Паланка
У периоду од 04.03.2019. до 29.03.2019. године, РГЗ Служба Катастра непокретности Бела Паланка донела је 12 Решења за 12
Катастарских општина којим Решењима се за укупно 55 катастарских парцела (које су уписане као део стечајне масе стечајног дужника)
врши упис права јавне својине у корист Републике Србије (а право коришћења у корист Министарства пољопривреде и заштите
животне средине).
Правни основ за овај упис је Члан 111. Став 1. Закона о задругама.
За наведену имовину (пољопривредно земљиште) стечајни дужник није успео да пронађе доказ о теретном стицању, чиме је
искључена могућност уписа својине као задружне, па је по службеној дужности РГЗ СКН Бела Паланка извршио овај пренос власништва.
Процедура је спроведена и у књигама стечајног дужника чиме је умањена ликвидациона вредност стечајне масе за 5.101.896,00
динара.
Катастарске општине које су обухваћене овим решењима су: Шпај, Врандол, Бела Паланка Ван варош, Клење, Клисура, Чифлик,
Букоровац, Крупац, Кременица, Ново Село,  Моклиште и Мокра.

31.03.2019.  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

02.06.2019.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:01.01.2019. 31.03.2019.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2019.за период од: 31.03.2019.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 10.000,001849 31.01.2019.

Укупно: 10.000,00

10.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Оса-Нова * 2.820,001850 15.01.2019.

* Оса-Нова * 2.544,001868 11.02.2019.

* Оса-Нова * 2.424,001889 01.03.2019.

* Готовински рачуни * 669,001890 18.03.2019.

Укупно: 8.457,00

Електрична енергија

* ЕПС Снабдевање * 6.810,611851 03.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 5.526,451869 02.02.2019.

* ЕПС Снабдевање * 543,891870 02.02.2019.

* ЕПС Снабдевање * 5.335,211891 02.03.2019.

* ЕПС Снабдевање * 606,411892 02.03.2019.

Укупно: 18.822,57

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 1.741,741852 02.01.2019.

* Готовински рачуни * 2.270,151853 03.01.2019.

* Готовински рачуни * 1.439,161854 08.01.2019.

* Готовински рачуни * 999,051855 23.01.2019.

* Готовински рачуни * 1.958,601871 04.02.2019.

* Готовински рачуни * 1.496,891883 01.02.2019.

* Готовински рачуни * 601,601884 01.02.2019.

* Готовински рачуни * 671,621885 06.02.2019.

* Готовински рачуни * 1.974,241886 07.02.2019.

* Готовински рачуни * 1.998,751887 19.02.2019.

* Готовински рачуни * 1.199,681888 26.02.2019.

* Готовински рачуни * 2.001,481893 02.03.2019.
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Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 1.001,641894 16.03.2019.

* Готовински рачуни * 1.958,611895 17.03.2019.

* Готовински рачуни * 1.921,621896 18.03.2019.

Укупно: 23.234,83

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 2.911,991856 31.01.2019.

* Готовински рачуни * 1.500,001872 28.02.2019.

* Готовински рачуни * 104,001873 26.02.2019.

* Готовински рачуни * 3.793,091897 18.03.2019.

Укупно: 8.309,08

Платни промет

* ОТП Банка * 435,001857 03.01.2019.

* ОТП Банка * 400,001858 04.01.2019.

* ОТП Банка * 7.842,631874 01.02.2019.

* ОТП Банка * 400,001875 02.02.2019.

* ОТП Банка * 145,001901 01.03.2019.

* ОТП Банка * 400,001902 02.03.2019.

Укупно: 9.622,63

Премија осигурања

* ТРИГЛАВ Осигурање AДО Београд * 1.098,001859 23.01.2019.

* ТРИГЛАВ Осигурање AДО Београд * 1.098,001876 24.02.2019.

* ТРИГЛАВ Осигурање AДО Београд * 1.098,001903 22.03.2019.

Укупно: 3.294,00

Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 310,001860 11.01.2019.

* Готовински рачуни * 310,001861 20.01.2019.

Укупно: 620,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Пејовић Душан * 7.911,391862 31.01.2019.

* Бакрач Предраг * 18.195,051863 31.01.2019.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781864 31.01.2019.

* Пејовић Душан * 7.911,391877 28.02.2019.

* Бакрач Предраг * 18.195,051878 28.02.2019.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781879 28.02.2019.

* Пејовић Душан * 7.911,391898 31.03.2019.

* Бакрач Предраг * 18.195,051899 31.03.2019.

* Јовановић Слободанка * 15.822,781900 31.03.2019.

Укупно: 125.787,66

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001865 31.01.2019.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001880 28.02.2019.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,001904 31.03.2019.

Укупно: 21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,001866 31.01.2019.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,001881 28.02.2019.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,001905 31.03.2019.

Укупно: 60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

* ЈВП Србијаводе * 13.457,161906 28.03.2019.

Укупно: 13.457,16
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Административне таксе

* АПР Агенција за привредне регистре * 1.200,001882 19.02.2019.

Укупно: 1.200,00

293.804,93Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 303.804,93

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

01.01.2019. 13.376.192,52Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2019.за период од: 31.03.2019.

Камате и други финансијски приходи

OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad 27.680,8203.01.2019.

OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad 4.460,3404.01.2019.

OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad 23.211,8601.02.2019.

OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad 24.999,2401.03.2019.

OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad 5.352,6007.03.2019.

Укупно: 85.704,86

85.704,86Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2019.за период од: 31.03.2019.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Оса-Нова * 2.292,0010.01.2019.

* Оса-Нова * 3.664,8029.01.2019.

* Оса-Нова * 2.820,0013.03.2019.

* Готовински рачуни * 669,0018.03.2019.

Укупно: 9.445,80

Електрична енергија

* ЕПС Снабдевање * 4.064,1511.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 500,2211.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 4.615,1611.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 501,7611.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 4.793,9011.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 515,9411.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 4.793,5311.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 511,0911.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 4.919,0311.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 519,3211.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 4.936,5311.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 521,3111.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 5.128,9511.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 318,1011.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 5.906,6411.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 503,1111.01.2019.
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Електрична енергија

* ЕПС Снабдевање * 3.782,9911.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 524,8011.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 4.336,4211.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 729,7511.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 5.872,1511.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 318,1011.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 5.111,7611.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 522,9411.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 5.207,5011.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 531,6011.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 5.254,2911.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 533,3011.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 5.179,9711.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 524,6311.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 5.295,1711.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 532,1111.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 5.288,8311.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 525,6211.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 5.946,2111.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 534,1111.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 6.987,0011.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 535,7711.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 3.971,0511.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 516,3311.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 5.278,1011.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 536,2011.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 5.245,4411.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 532,8511.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 3.329,4911.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 1.964,3014.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 532,8514.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 5.275,0614.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 527,5314.01.2019.

* ЕПС Снабдевање * 1.702,5414.01.2019.

Укупно: 136.535,50

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 1.940,7009.01.2019.

* Готовински рачуни * 998,5309.01.2019.

* Готовински рачуни * 982,4709.01.2019.

* Готовински рачуни * 1.950,2409.01.2019.

* Готовински рачуни * 970,0109.01.2019.

* Готовински рачуни * 1.200,2609.01.2019.

* Готовински рачуни * 775,8009.01.2019.

* Готовински рачуни * 3.846,6229.01.2019.

* Готовински рачуни * 1.920,9629.01.2019.

* Готовински рачуни * 1.920,1729.01.2019.

* Готовински рачуни * 724,0107.02.2019.

* Готовински рачуни * 1.741,7407.02.2019.

* Готовински рачуни * 2.270,1507.02.2019.

* Готовински рачуни * 1.439,1607.02.2019.

* Готовински рачуни * 999,0507.02.2019.

* Готовински рачуни * 1.958,6008.03.2019.

* Готовински рачуни * 601,6008.03.2019.

* Готовински рачуни * 1.496,8908.03.2019.

* Готовински рачуни * 671,6208.03.2019.

* Готовински рачуни * 943,2808.03.2019.

* Готовински рачуни * 1.030,9618.03.2019.

* Готовински рачуни * 1.998,7518.03.2019.

* Готовински рачуни * 1.199,6818.03.2019.

* Готовински рачуни * 2.001,4818.03.2019.

* Готовински рачуни * 1.001,6418.03.2019.

* Готовински рачуни * 1.958,6118.03.2019.
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Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 1.921,6218.03.2019.

Укупно: 40.464,60

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 1.500,0009.01.2019.

* Готовински рачуни * 92,0009.01.2019.

* Готовински рачуни * 1.528,9929.01.2019.

* Готовински рачуни * 104,0029.01.2019.

* Готовински рачуни * 92,0029.01.2019.

* Готовински рачуни * 104,0029.01.2019.

* Готовински рачуни * 1.500,0007.02.2019.

* Готовински рачуни * 205,8907.02.2019.

* Готовински рачуни * 2.706,1008.03.2019.

* Готовински рачуни * 1.500,0008.03.2019.

* Готовински рачуни * 104,0008.03.2019.

* Готовински рачуни * 3.218,2618.03.2019.

Укупно: 12.655,24

Платни промет

* ОТП Банка * 435,0003.01.2019.

* ОТП Банка * 400,0004.01.2019.

* ОТП Банка * 7.842,6301.02.2019.

* ОТП Банка * 400,0002.02.2019.

* ОТП Банка * 145,0001.03.2019.

* ОТП Банка * 400,0002.03.2019.

Укупно: 9.622,63

Премија осигурања

* ТРИГЛАВ Осигурање AДО Београд * 1.098,0023.01.2019.

* ТРИГЛАВ Осигурање AДО Београд * 1.098,0025.02.2019.

* ТРИГЛАВ Осигурање AДО Београд * 1.098,0022.03.2019.

Укупно: 3.294,00

Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 840,0009.01.2019.

* Готовински рачуни * 310,0007.02.2019.

* Готовински рачуни * 310,0007.02.2019.

Укупно: 1.460,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Пејовић Душан * 5.000,0010.01.2019.

* Бакрач Предраг * 10.000,0010.01.2019.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0010.01.2019.

* Пејовић Душан * 2.911,3910.01.2019.

* Бакрач Предраг * 8.195,0410.01.2019.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7810.01.2019.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0029.01.2019.

* Бакрач Предраг * 10.000,0029.01.2019.

* Пејовић Душан * 5.000,0029.01.2019.

* Пејовић Душан * 2.911,3929.01.2019.

* Бакрач Предраг * 8.195,0429.01.2019.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7829.01.2019.

* Пејовић Душан * 5.000,0013.03.2019.

* Пејовић Душан * 2.911,3913.03.2019.

* Бакрач Предраг * 10.000,0013.03.2019.

* Бакрач Предраг * 8.195,0413.03.2019.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0013.03.2019.

* Јовановић Слободанка * 5.822,7813.03.2019.

Укупно: 125.787,63
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Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0010.01.2019.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0029.01.2019.

* ЛИД Ко * Ниш 7.000,0013.03.2019.

Укупно: 21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0010.01.2019.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0029.01.2019.

* Адвокат Дракче Илић ПР * 20.000,0013.03.2019.

Укупно: 60.000,00

Административне таксе

* АПР Агенција за привредне регистре * 1.200,0019.02.2019.

Укупно: 1.200,00

Трошкови оглашавања

* Политика новине и магазини * 92.628,0010.01.2019.

* Српски телеграф * 71.400,0010.01.2019.

Укупно: 164.028,00

585.493,40Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2019. 12.876.403,98
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