
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

Ст.167/2011

22.04.2014.

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ ЕКО ХРАНА СА ПО
БОЉЕВАЦ, И.ЂОЛОВИЋА 2 - У СТЕЧАЈУ

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Број лиценце:

17032151Матични број:

1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-357295-41Текући 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:01.01.2014. 31.03.2014.

 9.

Остала имовина

62.141.820,58

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

62.142.959,02Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

1.138,44

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

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.

01.01.2014.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2014.године чине:
1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.138,44 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 62.141.820,58 динара (процењена вредност имовине стечајног дужника
према подацима из ЕФИ-а).

Укупно без депозита на дан 01.01.2014.године - 62.142.959,02 динара.

1ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ ЕКО ХРАНА СА ПО БОЉЕВАЦ, И.ЂОЛОВИЋА 2 -
У СТЕЧАЈУ - Извештај за  јануар - март 2014.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

62.142.959,02

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

62.141.820,58

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

1.138,44

Укупно

0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине или производње.

 8.

1.138,44Готовина 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

0,00

 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

62.142.959,02

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

62.141.820,58

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

62.141.820,58

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

62.141.820,58

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

0,00

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

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

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

200,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

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

0,00200,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

200,00

0,00

200,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 200,00 динара:
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 200,00 динара - уплаћена позајмица, по Уговору о зајму од стране Драгане
Тодоровић.
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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

230.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 230.000,000,00

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

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

0,00 0,00
4.

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

1.178.474,00 94.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 94.000,00 1.272.474,000,00

0,00 0,006. Накнада трошкова чланова одбора повер. 0,00 0,000,00

2.324.397,27 0,007. Трошкови принудне ликвидације 0,00 2.324.397,270,00

0,00 0,008. Остали трошкови стечајног поступка 0,00 0,000,00

Укупно 0,003.732.871,27 94.000,00 94.000,00 3.826.871,27

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

993,00 0,001. Канцеларијски материјал 4.500,00 993,000,00

0,00 0,002. Електрична енергија 0,00 0,000,00

0,00 0,003. Комуналне услуге 0,00 0,000,00

97.372,75 10.500,004. Гориво и мазиво 10.500,00 107.872,750,00

31.231,00 2.773,005. Пошта и телефон 3.500,00 34.004,000,00

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 0,008. Платни промет 3.000,00 0,000,00

5.011,82 1.702,159. Премија осигурања 1.945,62 6.713,970,00

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

46.020,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 46.020,000,00

0,00 0,0013. Дневнице и путни трошкови 0,00 0,000,00

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

481.486,96 55.555,5215. Бруто зараде по уговору о делу 55.555,52 537.042,480,00

224.000,00 24.000,0016. Књиговодствене услуге 24.000,00 248.000,000,00

0,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 0,000,00

494.458,56 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 494.458,560,00

4.536,00 1.509,0019. Административне таксе 1.509,00 4.845,001.200,00

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

62.234,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 62.234,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 1.200,001.447.344,09 104.510,14 96.039,67 1.542.183,76

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 94.000,00 динара:
5. Накнада трошкова стечајног управника за 1.квартал 2014.године - 94.000,00 динара.

Није било плаћених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 96.039,67 динара:
4. Гориво и мазиво за превоз повереника стечајног управника за 1.квартал - 10.500,00 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна - 2.773,00 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника - 1.702,15 динара - Компанија Дунав осигурање.

Коментар
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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. Бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице - 55.555,52 динара.
16. Књиговодствене услуге - 24.000,00 динара.
19. Административне таксе - 1.509,00 динара - накнада АПР-у за предају редовног финансијског извештаја за 2013.годину у износу од
1.200,00 динара и трошкови поступка за накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе у процесу легализације, у укупном
износу од 309,00 динара.

Плаћене обавеза стечајне масе у извештајном периоду - 1.200,00 динара:
19. Административне таксе - 1.200,00 динара - накнада АПР-у за предају редовног финансијског извештаја за 2013. годину.

Решењима Привредног суда у Зајечару Посл. Бр. 2. Ст. 167/2011 од 13.01.2014, 06.02.2014. и 26.02.2014. године одобрени су планови
трошкова за извештајни период у укупном износу од 198.510,14 динара. Све настале обавезе таксативно су набројане у спецификацији
на крају извештаја.

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

20.936.133,10

7.

0,00

0,00

99.550,00

0,00

0,00

0,00

20.704.447,53

 5.

20.704.447,53

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

132.135,57 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

132.135,57

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

99.550,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

20.936.133,10

Коментар

На одржаном испитном рочишту дана 06.10.2011.године Закључком Привредног суда у Зајечару Посл.Бр.2.Ст.167/2011 од
06.10.2011.године утвршена је листа признатих и оспорених потраживања и то:
1. Разлучни повериоци - 99.550,00 динара,
3. II исплатни ред - 132.135,57 динара,
4. III исплатни ред - 20.704.447,53 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 20.936.133,10 динара.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2014.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

1.138,44 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2014.

 5.

1.200,00

 4.

138,44

 2. 200,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.01.2014.године - 1.138,44 динара.
2. Укупан прилив - 200,00 динара.
3. Укупан одлив - 1.200,00 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2014.године - 138,44 динара.
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0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.14.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.03.2014.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Зорана Миленковић1. 0,00

СР "Васов" Бор2. 0,00

0,00Укупно

У извештајном периоду ангажовано је једно лице по Уговору о делу на пословима  асистента у ЕРС-у, администартивним и свим осталим
пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је СР "Васов" из Бора.

Није извршена исплата  за ангажовано лице по Уговору о делу, као ни за књиговодствену агенцију.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

62.141.820,58

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

62.141.959,02

Лиценце и патенти

0,00

138,44

 8.

31.03.2014.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2014.године чине:
1. Готовина и готовински еквиваленти - 138,44 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 62.141.820,58 динара (процењена вредност имовине стечајног дужника
према подацима из ЕФИ-а).

Укупно без депозита на дан 31.03.2014.године - 62.141.959,02 динара
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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

Списак остварених активности у извештајном периоду

14.01.2014.  Предлог радњи - анагжовање лица
Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на анагжовање Миленковић Зоране из Бора, ул. 1.мај
2/7, ЈМБГ: 0608979756028 – сертификован асистент за ЕРС програм, ангажовање на  пословима уноса података у ЕРС програм,
комуникацијом са надлежним службама, израда потребне документације које захтева редован ток вођења стечајног поступка,
административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка.  Ангажовање се врши на период од
01.01.2014. године до окончања стечајног поступка, за укупан  месечни нето износ накнаде од 12.000,00 динара, што у месечном бруто
износу са припадајућим порезима и доприносима износи  18.518,51  динара ( запослено лице), на основу Члана 77. Став 3. Закона о
стечају ( „Сл.гласник РС“, број 104/2009), а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне  масе.

16.01.2014.  Предлог радњи - план трошкова за 02/14
Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за фебруар 2014.године.

16.01.2014.  Поновљени Захтев за сагласност
Стечајном судији достављен је Поновљени Захтев за сагласност за ангажовање судског вештака пољопривредне струке на пословима
процене целокупног земљишта у власништву стечајног дужника - Ђимиш Слађана из Валакоња, општина Бољевац, ЈМБГ:
2808963753319, дипломираног инжењера пољопривреде, сталног судског вештака за област пољопривреде по Решењу Министарства
правде РС бр. 740 – 05 – 02324/2010-03 од 06.07.2011.године,  на пословима процене целокупног земљишта у  стечајног дужника,  за
укупан износ  нето накнаде од 120.000,00 динара, у интересу заштите и намирења поверилаца.

16.01.2014.  Предлог радњи - 4.квартални извештај за 2013.годину
Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на четврти квартални извештај за 2013.годину.

20.01.2014.  Предлог радњи - Анекс бр. 1 Уговора о делу
Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 1 Уговора о делу бр. 38 од
13.07.2011.године, за све послове које подразумева редовни ток стечајног поступка са •Миленковић Зораном из Бора, ул. 1.мај 2/7,
ЈМБГ: 0608979756028 – сертификован асистент за ЕРС програм, ангажовање на  пословима уноса података у ЕРС програм,
комуникацијом са надлежним службама, израда потребне документације које захтева редован ток вођења стечајног поступка,
административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка.  Ангажовање се врши почев од 01.01.2014.
године за период од 6 месеци, односно до окончања стечајног поступка, за укупан  месечни нето износ накнаде од 12.000,00 динара,
што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи  18.518,51  динара ( запослено лице), на основу Члана
77. Став 3. Закона о стечају ( „Сл.гласник РС“, број 104/2009), а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне  масе.

23.01.2014.  Трошковник за фебруар 2014.године
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за фебруар 2014.године, исти достављен и стечајном судији на
давање сагласности на предложено.

29.01.2014.  Ургенција по поднетом Захтеву за сагласност за ангажовање вештака
Стечајном судији достављена Ургенција за поступање по поднетом Захтеву за сагласност за ангажовање судског вештака
пољопривредне струке на пословима процене целокупног земљишта у власништву стечајног дужника - Ђимиш Слађана из Валакоња,
општина Бољевац, ЈМБГ: 2808963753319, дипломираног инжењера пољопривреде, сталног судског вештака за област пољопривреде по
Решењу Министарства правде РС бр. 740 – 05 – 02324/2010-03 од 06.07.2011.године,  на пословима процене целокупног земљишта у
стечајног дужника,  за укупан износ  нето накнаде од 120.000,00 динара, у интересу заштите и намирења поверилаца.

29.01.2014.  Захтев за сагласност за ангажовање лица
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр. 1 Уговора о делу бр. 38 од 13.07.2011.године, за све
послове које подразумева редовни ток стечајног поступка са •Миленковић Зораном из Бора, ул. 1.мај 2/7, ЈМБГ: 0608979756028 –
сертификован асистент за ЕРС програм, ангажовање на  пословима уноса података у ЕРС програм, комуникацијом са надлежним
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службама, израда потребне документације које захтева редован ток вођења стечајног поступка, административним и осталим
пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка.  Ангажовање се врши на период од 01.01.2014. године до окончања
стечајног поступка, за укупан  месечни нето износ накнаде од 12.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим
порезима и доприносима износи  18.518,51  динара (запослено лице), а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности
стечајне  масе, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

29.01.2014.  Предлог радњи - допуна плана трошкова за 02/14
Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за фебруар 2014.године.

04.02.2014.  Допуна трошковника за 02/14
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за фебруар 2014.године, иста достављена и стечајном
судији на давање сагласности на предложено.

07.02.2014.  Пријем Решења - сагласност на трошковник за 02/14
Дана 07.02.2014.године достављено је Решење којим се даје сагласност на план трошкова за фебруар 2014.године.

07.02.2014.  Предлог радњи - подношење Захтева за исправку Решења
Агенцији за приватизацију  достављен је предлог радњи за давање сагласности на подношење Захтева стечајном судији за исправку
решења којим се одбија сагласност на ангажовање лица за потребе вођења стечајног поступка.

07.02.2014.  Предлог радњи - подношења Захтева Одбору поверилаца за давање сагласности
На основу налога стечајног судије, Агенцији за приватизацију  достављен је предлог радњи за давање сагласности на подношење
Захтева Одбору поверилаца за давање сагласности на анагжовање Ђимиш Слађана из Валакоња, општина Бољевац, ЈМБГ:
2808963753319, дипломираног инжењера пољопривреде, сталног судског вештака за област пољопривреде по Решењу Министарства
правде РС бр. 740 – 05 – 02324/2010-03 од 06.07.2011.године,  на пословима процене целокупног земљишта у  стечајног дужника,  за
укупан износ  нето накнаде од 120.000,00 динара, а све према достављеној Понуди, у интересу заштите и намирења поверилаца.

07.02.2014.  Предлог радњи - достављање информација председнику Одбора поверилаца
Агенцији за приватизацију  достављен је предлог радњи за давање сагласности достављање информација о току стечајног поступка
председнику Одбора поверилаца стечајног дужника.

07.02.2014.  Захтев за излучење имовине из стечајне масе
Достављен је Захтев за излучење имовине из стечајне масе од стране Живадиновић Мије из села Јабланица, а који захтев се односи на
кп.бр.609 - њива 7.класе и кп.бр.610 њива 7.класе, обе у мзв. "Раван" КО Илино у општини Бољевац.

10.02.2014.  Захтев за уређење захтева за излучење
Подносиоцу Захтева за излучење имовине из стечајне масе Живадиновић Мији достављен је Захтев за уређења напред наведеног
Захтева.

14.02.2014.  Захтев за исправку Решења
Стечајном судији достављен Захтев за исправку Решења којим се одбија Захтев за ангажовање лица по Уговору о делу.

14.02.2014.  Информације о току стечајног поступка
Уз сагласност Агенције за приватизацију, председнику Одбора поверилаца Јевтић Душаники из Бољевца достављене су информације о
досадашњем току стечајног поступка.

14.02.2014.  Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности
Уз сагласност Агенције за приватизацију, Одбору поверилаца стечајног дужника достављен је Захтев за давање сагласности на
Ангажовање  Ђимиш Слађана из Валакоња, општина Бољевац, ЈМБГ: 2808963753319, дипломираног инжењера пољопривреде, сталног
судског вештака за област пољопривреде по Решењу Министарства правде РС бр. 740 – 05 – 02324/2010-03 од 06.07.2011.године,  на
пословима процене целокупног земљишта у  стечајног дужника,  за укупан износ  нето накнаде од 120.000,00 динара, а све према
достављеној Понуди, у интересу заштите и намирења поверилаца.

18.02.2014.  Предлог радњи - план трошкова за 03/14
Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за март 2014.године.

21.02.2014.  Захтев за издвајање непокретности из стечајне масе
Подносилац захтева за излучење имовине из стечајне масе Живадиновић Мија, доставио је уређен Захтев за излучење имовине из
стечајне масе кп.бр.609, њива 7.класе, површине 0.53,10 ha и кп.бр.610 њива 7.класе у површини 0.62,35 ha у мзв. "Раван" КО Илино,
Општина Бољевац.

22.02.2014.  Трошковник за март 2014.године
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за март 2014.године, исти достављен и стечајном судији на
давање сагласности на предложено.

25.02.2014.  Извештај о току стечајног поступка
Агенцији за приватизацију достављен је Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку са стањем на дан 31.12.2013.године.

03.03.2014.  Предлог радњи - осигурање имовине
Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење полисе осигурања имовине стечајног
дужника код Компаније "Дунав осигирање", Пословно место у Бору.
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04.03.2014.  Предлог радњи - одбијање захтева за излучење
Агенцији за приватизацију  достављен је предлог радњи за давање сагласности на одбијање Захтева за излучење Излучног повериоца
Живадиновић Мије из села Јабланица.

04.03.2014.  Одлука којом се одбија Захтев за излучење
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију, Излучном повериоцу достављена је Одлуком којом се одбија излучење
имовине из стечајне масе кп.бр.609, њива 7.класе, површине 0.53,10 ha и кп.бр.610 њива 7.класе у површини 0.62,35 ha у мзв. "Раван"
КО Илино, Општина Бољевац.

11.03.2014.  Поновљени Захтев за исправку Решења
Стечајном судији достављен је поновљени Захтев за исправку Решења којим се одбија захтев за ангажовање лица на пословима које
захтева редован ток вођења стечајног поступка.

11.03.2014.  Захтев за исправку Решења - трошковник за 01/14
Стечајном судији достављен Захтев за исправку Решења којим се одбија Захтев за одобравање трошковника за јануар 2014.године.

11.03.2014.  Захтев за исправку Решења - трошковник за 02/14
Стечајном судији достављен Захтев за исправку Решења којим се одбија Захтев за одобравање трошковника за фебруар 2014.године.

11.03.2014.  Захтев за исправку Решења - трошковник за 03/14
Стечајном судији достављен Захтев за исправку Решења којим се одбија Захтев за одобравање трошковника за март 2014.године.

13.03.2014.  Захтев за сагласност за ангажовање судског вештака
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и Одбора поверилаца стечајног дужника, стечајном судији достављен је Захтев
за сагласност за ангажовање судског вештака пољопривредне струке на пословима процене целокупног земљишта у власништву
стечајног дужника - Ђимиш Слађана из Валакоња, општина Бољевац, ЈМБГ: 2808963753319, дипломираног инжењера пољопривреде,
сталног судског вештака за област пољопривреде по Решењу Министарства правде РС бр. 740 – 05 – 02324/2010-03 од
06.07.2011.године,  на пословима процене целокупног земљишта у  стечајног дужника,  за укупан износ  нето накнаде од 120.000,00
динара, а све према Понуди у прилогу, у интересу заштите и намирења поверилаца.

13.03.2014.  Предлог радњи - план трошкова за 04/14
Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за април 2014.године.

20.03.2014.  Трошковник за април 2014.године
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за април 2014.године, исти достављен и стечајном судији на
давање сагласности на предложено.

20.03.2014.  Предлог радњи - Допуна трошковника за 03/14
Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за март 2014.године.

20.03.2014.  Анекс бр.1 Уговора о делу
након добијене сагласноти Агенције за приватизацију и стечајног судије закључен је Анекс бр.1 Уговора о делу са ангажованим лицем
Миленковић Зораном, сертификованим асистентом за рад у ЕРС програму на свим пословима које захтева редован ток вођења
стечајног поступка.

20.03.2014.  Ангажовање вештака
Након добијене сагласноти Агенције за приватизацију и стечајног судије закључен је Уговор о делу са Ђимиш Слађаном из Валакоња,
општина Бољевац, ЈМБГ: 2808963753319, дипломираног инжењера пољопривреде, сталног судског вештака за област пољопривреде по
Решењу Министарства правде РС бр. 740 – 05 – 02324/2010-03 од 06.07.2011.године,  на пословима процене целокупног земљишта у
стечајног дужника,  за укупан износ  нето накнаде од 120.000,00 динара.

26.03.2014.  Предлог радњи - допуна плана трошкова за 04/14
Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на допуну план трошкова за април 2014.године.

27.03.2014.  Допуна трошковника за март 2014.године
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за март 2014.године, иста достављена и стечајном
судији на давање сагласности на предложено.

27.03.2014.  Пореска пријава - порез на имовину за 2014.годину
Надлежној пореској управи поднета је пореска пријава (ППИ-1) за утврђивање пореза на имовину за 2014.годину уз напомену у којој је
наведено да је целокупна имовина стечајног дужника намењена продаји, а која је саставни део наведене пореске пријаве.

31.03.2014.  1. квартал 2014.године
У извештајном периоду уредно евидентиране све настале обавезе, као и њихова плаћања сходно одобреним трошковницима.
Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, обилазак имовине стечајног
дужника, одлазак у Привредни суд у Зајечару, припрема имовине стечајног дужника за продају, а све сходно одредбама Закона о
стечају.
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Прилози

22.04.2014.Датум:

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ ЕКО ХРАНА СА ПО
БОЉЕВАЦ, И.ЂОЛОВИЋА 2 - У СТЕЧАЈУ

Назив стечајног дужника:

Број предмета: Ст.167/2011

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.01.2014. 31.03.2014.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

Тодоровић Драгана
200,00

Уговор о
позајмици

21.02.2014.

Укупно: 200,00

Укупни приходи: 200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2014.за период од: 31.03.2014.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 31.000,00јануар/14 01.01.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 31.000,00фебруар/14 01.02.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 32.000,00март/14 01.03.2014.

Укупно: 94.000,00

94.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 3.500,0001/14 гориво 01.01.2014.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 3.500,0002/14 гориво 01.02.2014.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 3.500,0003/14 гориво 01.03.2014.

Укупно: 10.500,00

Пошта и телефон

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 1.000,0001/14 мобилни 01.01.2014.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 1.000,0002/14 мобилни 01.02.2014.

ПТТ трошкови 77,00ПТТ 01/14 01.01.2014.

ПТТ трошкови 531,00ПТТ 02/14 01.02.2014.

ПТТ трошкови 165,00ПТТ 03/14 01.03.2014.

Укупно: 2.773,00

Премија осигурања

Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд
472,81

001-1139-
008180981-
000/11

06.01.2014.

Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд
472,81

001-1139-
008180981-
000/12

06.02.2014.

Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд
756,53

001-1139-
008661822-000

14.03.2014.

Укупно: 1.702,15
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Бруто зараде по уговору о делу

Миленковић Зорана 55.555,5235-01-03/14 27.03.2014.

Укупно: 55.555,52

Књиговодствене услуге

СР "Васов" Бор 8.000,0037-01/14 01.01.2014.

СР "Васов" Бор 8.000,0037-02/14 01.02.2014.

СР "Васов" Бор 8.000,0037-03/14 01.03.2014.

Укупно: 24.000,00

Административне таксе

Општинска управа Бољевац
309,00

Захтев за
легализацију

11.02.2014.

АПР Београд 1.200,00АПР ФИ 2013 21.02.2014.

Укупно: 1.509,00

96.039,67Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 190.039,67

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-357295-41

01.01.2014. 1.138,44Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2014.за период од: 31.03.2014.

Потраживања (у извештајном периоду)

Тодоровић Драгана 200,0021.02.2014.

Укупно: 200,00

200,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2014.за период од: 31.03.2014.

Обавезе стечајне масе

Административне таксе

АПР Београд 1.200,0021.02.2014.

Укупно: 1.200,00

1.200,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2014. 138,44
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