
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст.83/2010

24.06.2020.

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

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић

Број лиценце:

07349327Матични број:

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

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: до:01.01.2020. 31.03.2020.

 9.

Остала имовина

92.449.294,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

103.487.173,18Укупно без депозита

0,00

 5.

8.000.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

1.072.966,79

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.

01.01.2020.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Табела 1а је идентична са стечајним билансом на дан 31.12.2019. године (Табела 5. у прошлом извештају).
1. Новчана средства на почетку извештајног периода евидентирана почетним стањем на платном изводу пословне Војвођанске банке
бр. 01 од 03.01.2020. - 1.072.966,79 динара и
2. Ороченим средствима депонованим у Поштанској штедионици од 8.000.000,00 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.
9. Вредност непокретне имовине стечајног дужника са инвентаром и опремом преостале након продаја сведена је на износ који је
мањи од половине укупне вредности имовине пре продаје.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

95.487.173,18

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

0,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

92.449.294,00

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

1.072.966,79

Укупно

1.964.912,39

Коментар

Без промене вредности имовине по наведеном основу у овом извештајном периоду.

 8.

1.072.966,79Готовина 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

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

95.487.173,18

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

92.449.294,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Без промене вредности имовине по наведеном основу у овом извештајном периоду.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

92.449.294,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

94.414.206,39

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

1.964.912,39

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

0,00

0,00

 4.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 1.

 6.

Остала имовина

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене

0,00

 7. 0,00 0,00

 5.

0,00

0,00

Имовина

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

Продаје у извештајном периоду није било.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

12.000,00

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

12.000,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,0012.000,00

0,00

47.771,04

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

0,0059.771,04

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

1. Орочавањем средстава у Банци Поштанска штедионица остварен је приход по основу камате у наведеном износу. На орочењу је било
8.000.000,00 динара током целог извештајног периода.
10. Приход за полугодишњи закуп дела имовине стечајног дужника.
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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

360.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 360.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

981.103,06 30.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 30.000,00 1.011.103,060,00

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 0,001.611.103,06 30.000,00 30.000,00 1.641.103,06

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

19.156,80 9.108,001. Канцеларијски материјал 9.108,00 19.023,009.241,80

21.356,54 12.304,572. Електрична енергија 12.304,57 30.690,312.970,80

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

31.787,24 27.212,574. Гориво и мазиво 27.212,57 27.212,5731.787,24

5.002,20 6.668,175. Пошта и телефон 6.668,17 6.875,174.795,20

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

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

0,00 3.591,788. Платни промет 3.591,78 0,003.591,78

73.449,34 5.174,009. Премија осигурања 5.174,00 78.623,340,00

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

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

315.250,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 0,00315.250,00

1.660,00 350,0013. Дневнице и путни трошкови 350,00 2.010,000,00

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

125.787,63 124.103,2515. Бруто зараде по уговору о делу 124.945,44 124.945,44124.945,44

30.000,00 30.000,0016. Књиговодствене услуге 30.000,00 30.000,0030.000,00

30.000,00 30.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 30.000,00 20.000,0040.000,00

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

0,00 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 0,000,00

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 563.782,26704.193,73 250.554,53 249.712,34 390.123,81

1. Исплата трошкова одобрена Решењем ПСН: од 27.05.2020. године за 01/2020 на износ:   88.900,29 динара: 10.000,00 + 78.900,29;
2. Исплата трошкова одобрена Решењем ПСН: од 27.05.2020. године за 02/2020 на износ: 101.879,89 динара: 10.000,00 + 91.879,89;
3. Исплата трошкова одобрена Решењем ПСН: од 05.06.2020. године за 03/2020 на износ:   89.774,35 динара: 10.000,00 + 79.774,35;
Стварно настали трошкови не превазилазе лимит одобрених ни у једној категорији.
У извештајном периоду нису исплаћивани трошкови стечајног поступка, а подмириване су обавезе стечајне масе у укупном износу који
је виши од насталих трошкова, па су неизмирене обавезе на крају периода ниже од оних на почетку периода.

Коментар
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Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

 4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

0,00

I исплатни ред

 1.

III исплатни ред

126.299.239,62

7.

0,00

0,00

6.295.377,08

0,00

0,00

0,00

97.304.502,76

 5.

97.304.502,76

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

633.240,10 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

633.240,10

0,00

0,00

Укупно без депозита

22.066.119,68

0,00

22.066.119,68

6.295.377,08

Врста одлива

Разлучни повериоци

126.299.239,62

Коментар

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

б) ПРОМЕНЕ У ЛИСТИ ППОП настале су правноснажним Решењима ПС Ниш и корекцијом камата по Одлуци Уставног суда Србије до
почетка овог извештајног периода и то:
за Обезбеђена: повећање за 2.307.164,54 (+ 4.394.755,48 - 2.087.590,94)
за I исплатни ред: умањење за 19.820,99
за II исплатни ред: нема промена
за III исплатни ред: повећање за 665.534,26 (+ 5.782.089,30 - 5.116.555,04)

в) НАМИРЕЊА ПОВЕРИЛАЦА до почетка овог извештајног периода и то:
за Обезбеђена: 13.781.868,54 (по основу 7 исплата поверилаца)
за I исплатни ред: 8.940.438,33 (по основу Прве делимичне деобе деобне масе)
за II исплатни ред: намирења није било
за III исплатни ред: намирења није било

г) РЕЗУЛТАТ СВИХ НАВЕДЕНИХ ПРОМЕНА дат је у ПРВОЈ вертикали табеле

д) У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ нема промена у ЛИСТИ потраживања

ђ) Аналитички приказ промена дат је у Периодичном извештају 37. за IV квартал 2019. год.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2020.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

1.072.966,79 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2020.

 5.

563.782,26

 4.

568.955,57

 2. 59.771,04

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на примарном пословном рачуну стечајног дужника идентично је са почетним стањем на платном изводу Војвођанске
банке бр. 01 д 03.01.2020. године;
2. Укупан прилив новчаних средстава у износу од 59.771,04 динара састоји се од прилива по основу камате на орочена средства
(47.77,04) и по основу закупа (12.000,00).
3. Укупан одлив новчаних средстава стечајног дужника - 563.782,26 динара састоји се од исплате дела обавеза стечајне масе од чега
највећи износ чине исплате за процену имовине (315.250,00) и зараде за сараднике повереника за три месеца (124.945,44).
6. Крајње стање на примарном пословном рачуну стечајног дужника идентично је са крајњим стањем на платном изводу Војвођанске
банке бр. 11 од 25.03.2020. године.
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0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.20.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.03.2020.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Душан Пејовић1. 23.584,89

Предраг Бакрач2. 54.190,74

Слободанка Јовановић3. 47.169,81

124.945,44Укупно

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 01.10.2019. до 31.12.2019. године.

Иако се ове зараде односе на прошлу годину, чињеница да је исплата уследила у 2020-ој години, при исплати се примењују нова
правила за 2020. годину, која предвиђају да се све исплате зарада (без обзира на који период се односе) обрачунавају и исплаћују по
новим прописима са умањеним стопама доприноса.

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

Коментар
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 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

8.000.000,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.964.912,39

92.449.294,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

102.983.161,96

Лиценце и патенти

0,00

568.955,57

 8.

31.03.2020.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

1. Новчана средства на крају извештајног периода евидентирана су крајњим стањем платног извода бр. 11 од 25.03.2020.

2. У банци Поштанска штедионица налазе се орочена средства у износу од 8.000.000,00 динара која су на орочењу била током целог
извештајног периода.

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.

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
* дневни изводи за извештајни период
* евиденција извода по врстама прилива и одлива
* спецификација излазних и улазних фактура
* извештај повереника о оствареним активностима
* извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника
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Списак остварених активности у извештајном периоду

08.01.2020.  Изјашњења стечајног управника по Закључку ПС Ниш од 13.12.2019.
Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да се изјасни о потраживањима за 38 поверилаца: о пријављеним
потраживањима, признатим и оспореним, обезбеђеним и необезбеђеним, и о износу намирених потраживања у досадашњем току
стечајног поступка. Изјашњења су потребна ради издавања уверења повериоцима.  У припремној фази изјашњења стечајни управник је
груписао изјашњења у четири групе по критеријуму могућности намирења:
У Првој групи су изјашњења за 14 повериоца који имају потраживања само у III исплатном реду,
У Другој групи су изјашњења за 3 повериоца који имају само обезбеђена потраживања,
У Трећој групи су изјашњења за 16 поверилаца који имају и обезбеђена (разлучна) и необезбеђена потраживања и то у I и у III
исплатном реду,
У Четвртој групи су изјашњења за 5 преосталих поверилаца.
Дана 08.01.2020. суду су достављена изјашњења за 33 повериоца (из Прве, Друге и Треће групе).

13.01.2020.  Уверења ПС Ниш за повериоце по њиховом захтеву
По основу појединачних захтева поверилаца и изјашњења стечајног управника, стечајни судија је издао повериоцима уверења о
пријављеним потраживањима, признатим и оспореним, обезбеђеним и необезбеђеним, и о износу намирених потраживања у
досадашњем току стечајног поступка. Дана 13.01.2020. издато је укупно 33 уверења.

16.01.2020.  Изјашњење стечајног управника по Закључку ПС Ниш од 13.12.2019.
Закључком стечајног судије наложено је стечајном управнику да се изјасни о потраживањима за 38 поверилаца: о пријављеним
потраживањима, признатим и оспореним, обезбеђеним и необезбеђеним, и о износу намирених потраживања у досадашњем току
стечајног поступка. Изјашњења су потребна ради издавања уверења повериоцима.  Дана 08.01.2020. суду су достављена изјашњења за
33 повериоца, а 16.01.2020. за 5 преосталих поверилаца и тако је стечајни управник одговорио на захтев стечајног судије у потпуности
(38).

27.01.2020.  Решење ПС Ниш којим се одобравају исплате награда стечајном управнику
Поднеском који је стечајни управник упутио стечајном судији 20.12.2019. године, захтевано је да судија донесе решење којим се
одобрава исплата награде за рад стечајном управнику по основу намирења разлучних поверилаца – за 5 од 7 намирења. Достављени су
сви обрачуни намирења који садрже и обрачуне награде за рад стечајног управника. У захтеву је наглашено да је суду при сваком
намирењу  достављен Обрачун намирења који је садржавао и обрачун награде при истом. Међутим стечајни судија је само за два
намирења одобрио исплату обрачунате награде, па је било неопходно да се донесе решење којим ће се одобрити исплата обрачунатих
награда при исплати разлучних поверилаца и то пре израде Нацрта решења за другу делимичну деобу деобне масе, јер је овај податак
неопходан за резервацију средстава, што директно утиче на износ за расподелу. Решење је донето 27.01.2020. године.

27.01.2020.  Решење ПС Ниш којим се одобрава осигурање дела имовине стечајног дужника
Дана 21.11.2019. године, стечајни управник упутио је захтев стечајном судији да, ради заштите дела имовине стечајног дужника, одобри
осигурање објекта Живинарска фарма у Кременици од основног ризика пожара. Уз захтев су приложене и добијене понуде
осигуравајућих друштава. Стечајни управник је уз захтев доставио и предлог да се одабере Осигуравајуће друштво Дунав Осигурање.
Стечајни судија је донео Решење којим се за сврху осигурања одобрава ангажовање ОД Триглав осигурање.

31.01.2020.  Поднесак повериоца Драгана Живића упућен стечајном судији
Пописом покретних ствари стечајног дужника који је обавила Пописна комисија формирана од стране Одбора поверилаца дана
01.10.2019. године, реализован је други став из Закључка ПС Ниш од 19.03.2019. којим је наложено Стечајном управнику да омогући
овај попис. Иако Закључцима стечајног судије Пописна комисија  није обавезана да Извештај о попису, и/или пописну  листу достави
стечајном судији, било је логично да то уради,  јер се овако стиче утисак да је попис урађен из неког хира, или због неког другог разлога,
а не због утврђивања чињеничног стања.
Дописом стечајног повериоца Драгана Живића, који је био члан пописне комисије, а чији поднесак у наслову спомиње “упознавање
судије са урађеним пописом“ имплицира да је наведени поднесак нека форма извештаја или запажања Пописне комисије, а не
појединца. Поднесак је потписан искључиво од стране појединца (Д. Живића), и након увида у садржај уочава се намера повериоца да
наслов поднеска буде искоришћен за још једну од многобројних неоснованих оптужби на рад повереника Саше Јаначковића. Стечајни
управник одговориће појединачно на питања из поднеска, иако је поверилац на већину добио одговоре у многобројним изјашњењима
стечајног управника.

18.02.2020.  Закључак ПС Ниш са налогом за изјашњење стечајног управника
Стечајни судија донео је Закључак у коме је наложио стечајном управнику да се изјасни о наводима из поднеска Драгана Живића од
31.01.2020. који је насловљен са: “Упознавање судије Г. Нинослава Воларевића са урађеним пописом код стечајног дужника и ургенција
за давање конкретних одговора на 18 постављених питања везано за стечајног дужника“.

13.03.2020.  Поднесак стечајног управника  упућен стечајном судији - Нацрт деобе
Стечајни управник доставио је Привредном суду Нацрт решења за другу делимичну деобу са извештајем стечајног управника о току
стечајног поступка и стању стечајне масе. Финансијски извештај који је део целокупне документације за другу деобу рађен је са
пресеком на дан 01.01.2020. године и са планираним намирењем поверилаца I исплатног реда у износу од 5.852.150,45 динара,
односно 18,874% укупних потраживања I исплатног реда.
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31.03.2020.  Уверења ПС Ниш за повериоце по њиховом захтеву
Иза 13.01.2020. године, а до краја првог квартала 2020. године стечајни судија је повериоцима доставио још 10 уверења по захтеву, а за
чија потраживања је стечајни управник припремио ажурне податке.

31.03.2020.  Статус поступка Р1-119/2018 који се води против Општине Бела Паланка
Поступак поравнања Р1. 119/2018 води се пред Основним судом у Пироту ради одређивања накнаде за експроприсану непокретну
имовину по предлогу стечајног дужника, против корисника експроприсане имовине Општине Бела Паланка. Имовину чине објекти
Пекара и Млекара у власништву стечајног дужника, пратећи објекти и земљиште уз и испод објеката. У досадашњем току поступка
обављено је прво вештачење по избору суда чије налазе Општина Бела Паланка није усвојила, а затим друго вештачење по избору
противника предлагача, чије налазе поново није уважила Општина. Налази вештачења су: 9.857.420,00 динара и 9.460.797,30 динара.
На предлог противника предлагача и рочиште заказано за 14.01.2020. је одложено, а ново заказано за 20.02.2020. На истом је
договорено усаглашавање налаза вештака за ново рочиште заказано за 13.04.2020. године. До краја извештајног периода заступник
ЗЗБП је примио усаглашени налаз вештака на процењени износ накнаде од 9.857.420,00 динара.

31.03.2020.  Статус судског спора П.бр.549/2018 – против тужене Општине Бела Паланка
Парница под пословодним бројем П.бр.549/2018 води се пред Привредним судом у Нишу, по тужби стечајног дужника против тужене
Општине Бела Паланка ради утврђења власништва над Магацином на Црвеном тргу.  Дана 21.03.2019. донета је првостепена пресуда
којом је одбијен тужбени захтев у целости.
Тужилац – стечајни дужник уложио је жалбу дана 30.04.2019. године, а другостепени орган није одлучивао по истој до краја овог
извештајног периода.

31.03.2020.  Остале активности у извештајном периоду
У току извештајног периода повереник стечајног управника био је на терену (Бела Паланка и околина) укупно седам пута, али је тим
приликама посетио удаљеније делове непокретне имовине стечајног дужника у КО Горњи Рињ, КО Доњи Рињ, КО Козја, КО Дивљане и
КО Долац, а ради провере физичког стања објеката у тим КО, јер се у најскорије време планира процена објеката и њихово оглашавање
за продају. За исте активности – процена и оглашавање планирају се поред наведених (2 објекта у КО Дивљане и по један у наведеним
КО) и објекти у Белој Паланци: Комплекс Машински парк и Гимназијалац. Већина наведених објеката (сем Машинског парка) није ни
уписана у власништво стечајног дужника, па стечајног управника очекује повећано ангажовање око потребних активности.

31.03.2020.  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

24.06.2020.Датум:

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

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст.83/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.01.2020. 31.03.2020.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

* Марковић Оливер * 12.000,002020-02 25.03.2020.

Укупно: 12.000,00

Укупни приходи: 12.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2020.за период од: 31.03.2020.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 10.000,002119 31.01.2020.

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 10.000,002137 29.02.2020.

* АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника - ЦС * 10.000,002159 31.03.2020.

Укупно: 30.000,00

30.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Оса-Нова * 2.592,002120 14.01.2020.

* Оса-Нова * 1.860,002138 05.02.2020.

* Оса-Нова * 2.460,002139 11.02.2020.

* Оса-Нова * 2.196,002160 02.03.2020.

Укупно: 9.108,00

Електрична енергија

* ЕПС Снабдевање * 2.766,822121 31.01.2020.

* ЕПС Снабдевање * 807,102122 31.01.2020.

* ЕПС Снабдевање * 677,122123 31.01.2020.

* ЕПС Снабдевање * 2.706,142140 29.02.2020.

* ЕПС Снабдевање * 807,102141 29.02.2020.

* ЕПС Снабдевање * 664,412142 29.02.2020.

* ЕПС Снабдевање * 2.767,852161 31.03.2020.

* ЕПС Снабдевање * 807,102162 31.03.2020.

* ЕПС Снабдевање * 300,932163 31.03.2020.

Укупно: 12.304,57

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 2.000,472124 06.01.2020.

* Готовински рачуни * 2.999,482125 11.01.2020.

* Готовински рачуни * 2.999,482126 28.01.2020.

* Готовински рачуни * 3.000,032143 10.02.2020.

* Готовински рачуни * 3.000,032144 14.02.2020.
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Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 2.851,222145 20.02.2020.

* Готовински рачуни * 2.969,482146 23.02.2020.

* Готовински рачуни * 1.999,732164 01.03.2020.

* Готовински рачуни * 5.392,652165 11.03.2020.

Укупно: 27.212,57

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 1.716,342127 31.01.2020.

* Готовински рачуни * 162,002128 24.01.2020.

* Готовински рачуни * 81,002129 24.01.2020.

* Готовински рачуни * 2.464,002147 29.02.2020.

* Готовински рачуни * 86,002148 24.02.2020.

* Готовински рачуни * 189,002149 27.02.2020.

* Готовински рачуни * 1.915,832166 31.03.2020.

* Готовински рачуни * 54,002167 05.03.2020.

Укупно: 6.668,17

Платни промет

* Војвођанска Банка а.д.* 50,002130 03.01.2020.

* Војвођанска Банка а.д.* 400,002131 04.01.2020.

* Војвођанска Банка а.д.* 450,002150 03.02.2020.

* Војвођанска Банка а.д.* 2.241,782168 02.03.2020.

* Војвођанска Банка а.д.* 450,002169 03.03.2020.

Укупно: 3.591,78

Премија осигурања

* ТРИГЛАВ Осигурање AДО Београд * 5.174,002151 21.02.2020.

Укупно: 5.174,00

Дневнице и путни трошкови

* Готовински рачуни * 350,002152 20.02.2020.

Укупно: 350,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Пејовић Душан * 7.861,632132 31.01.2020.

* Бакрач Предраг * 18.063,582133 31.01.2020.

* Јовановић Слободанка * 15.723,272134 31.01.2020.

* Пејовић Душан * 7.861,632153 29.02.2020.

* Бакрач Предраг * 18.063,582154 29.02.2020.

* Јовановић Слободанка * 15.723,272155 29.02.2020.

* Пејовић Душан * 7.861,632170 31.03.2020.

* Бакрач Предраг * 18.063,582171 31.03.2020.

* Јовановић Слободанка * 15.723,272172 31.03.2020.

Укупно: 124.945,44

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 10.000,002135 31.01.2020.

* ЛИД Ко * Ниш 10.000,002156 29.02.2020.

* ЛИД Ко * Ниш 10.000,002173 31.03.2020.

Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

* Адвокат Иван Димановски ПР * 10.000,002136 31.01.2020.

* Адвокат Иван Димановски ПР * 10.000,002157 29.02.2020.

* Адвокат Иван Димановски ПР * 10.000,002174 31.03.2020.

Укупно: 30.000,00

Административне таксе

* АПР Агенција за привредне регистре * 1.200,002158 19.02.2020.

Укупно: 1.200,00
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250.554,53Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 280.554,53

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

01.01.2020. 9.072.966,79Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2020.за период од: 31.03.2020.

Камате и други финансијски приходи

Vojvođanska banka Srbija A.D. - Novi Sad 14.076,8909.01.2020.

Vojvođanska banka Srbija A.D. - Novi Sad 17.411,2703.02.2020.

Vojvođanska banka Srbija A.D. - Novi Sad 2.244,4905.02.2020.

Vojvođanska banka Srbija A.D. - Novi Sad 14.038,3902.03.2020.

Укупно: 47.771,04

Закуп (у извештајном периоду)

* Марковић Оливер * 12.000,0025.03.2020.

Укупно: 12.000,00

59.771,04Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2020.за период од: 31.03.2020.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

* Оса-Нова * 2.835,0013.02.2020.

* Оса-Нова * 2.814,0013.02.2020.

* Оса-Нова * 2.632,8013.02.2020.

* Оса-Нова * 960,0013.02.2020.

Укупно: 9.241,80

Електрична енергија

* ЕПС Снабдевање * 840,2606.02.2020.

* ЕПС Снабдевање * 32,8006.02.2020.

* ЕПС Снабдевање * 1.471,6606.02.2020.

* ЕПС Снабдевање * 626,0806.02.2020.

Укупно: 2.970,80

Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 999,6713.02.2020.

* Готовински рачуни * 5.926,1413.02.2020.

* Готовински рачуни * 3.949,0613.02.2020.

* Готовински рачуни * 999,3813.02.2020.

* Готовински рачуни * 1.443,2913.02.2020.

* Готовински рачуни * 4.999,4713.02.2020.

* Готовински рачуни * 3.001,0813.02.2020.

* Готовински рачуни * 1.470,4713.02.2020.

* Готовински рачуни * 2.999,4813.02.2020.

* Готовински рачуни * 2.999,4813.02.2020.
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Гориво и мазиво

* Готовински рачуни * 2.999,7213.02.2020.

Укупно: 31.787,24

Пошта и телефон

* Готовински рачуни * 2.735,1213.02.2020.

* Готовински рачуни * 333,3213.02.2020.

* Готовински рачуни * 1.726,7613.02.2020.

Укупно: 4.795,20

Платни промет

* Војвођанска Банка а.д.* 50,0003.01.2020.

* Војвођанска Банка а.д.* 400,0004.01.2020.

* Војвођанска Банка а.д.* 450,0003.02.2020.

* Војвођанска Банка а.д.* 2.241,7802.03.2020.

* Војвођанска Банка а.д.* 450,0003.03.2020.

Укупно: 3.591,78

Вештачења и процене

* Владимир Новаковић ПР Новкон Консалтинг * 315.250,0013.02.2020.

Укупно: 315.250,00

Бруто зараде по уговору о делу

* Јовановић Слободанка * 10.000,0013.02.2020.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0013.02.2020.

* Јовановић Слободанка * 10.000,0013.02.2020.

* Јовановић Слободанка * 5.723,2713.02.2020.

* Јовановић Слободанка * 5.723,2713.02.2020.

* Јовановић Слободанка * 5.723,2713.02.2020.

* Бакрач Предраг * 10.000,0013.02.2020.

* Бакрач Предраг * 10.000,0013.02.2020.

* Бакрач Предраг * 10.000,0013.02.2020.

* Бакрач Предраг * 8.063,5813.02.2020.

* Бакрач Предраг * 8.063,5813.02.2020.

* Бакрач Предраг * 8.063,5813.02.2020.

* Пејовић Душан * 5.000,0013.02.2020.

* Пејовић Душан * 5.000,0013.02.2020.

* Пејовић Душан * 5.000,0013.02.2020.

* Пејовић Душан * 2.861,6313.02.2020.

* Пејовић Душан * 2.861,6313.02.2020.

* Пејовић Душан * 2.861,6313.02.2020.

Укупно: 124.945,44

Књиговодствене услуге

* ЛИД Ко * Ниш 10.000,0013.02.2020.

* ЛИД Ко * Ниш 10.000,0013.02.2020.

* ЛИД Ко * Ниш 10.000,0013.02.2020.

Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

* Адвокат Иван Димановски ПР * 10.000,0013.02.2020.

* Адвокат Иван Димановски ПР * 10.000,0013.02.2020.

* Адвокат Иван Димановски ПР * 10.000,0013.02.2020.

* Адвокат Иван Димановски ПР * 10.000,0013.02.2020.

Укупно: 40.000,00

Административне таксе

* АПР Агенција за привредне регистре * 1.200,0019.02.2020.

Укупно: 1.200,00

563.782,26Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2020. 8.568.955,57
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