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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ СТРУЧНОГ ЛИЦА
О СПРОВОЂЕЊУ УНАПРЕД ПРИПРЕМЉЕНОГ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ ПЕЦКА из ПЕЦКЕ
За месец A П Р И Л 2015. године.

Решењем Привредног суда у Ваљеву бр.15/2014 од 26.01.2015.године, усвојен је Унапред
припремљени план реорганизације (у даљем тексту УППР) који је поднела Земљорадничка
задруга ПЕЦКА из Пецке (у даљем тексту Задруга).
Решеље је постало правоснажно дана 14.04.2015. године, којим је потврђено усвајање УППР.
Сагласно тачки XIII УППР, дан почетка примене УППР је 14-ти дан од дана правоснажности, а то
је 28.04.2015. године.
I.

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ УППР.

Од мера које су предвиђене УППР, Задруга је имала следеће активности, и то:
Б. Потпуно намирење пре почетка примене плана
Овим УППР је предвиђена мера потпуног намирења поверилаца из класе А,Б и Ц пре почетка
примене плана, тј. до 28.04.2015. године. Укупне обавезе Задруге према повериоцима из ових
класа према УППР износе 54.227.604,00.
Увидом у књиговодствене евиденције и приложену документацију утврдио сам следеће:
Класа А Поверилаца
У ову класу су сврстана потраживања запослених и бивших запослених по основу
неисплаћених нето зарада у минималном износу за последњих годину дана пре 30.06.2014.
године, са припадајућим доприносима и каматама, и то:
-

Обавезе за доприносе за ПИО у износу од 1.114.930,00 дин.

Наведене обавезе су измирене у целости уплатом са пословног рачуна Задруге, у периоду
од 21.07-22.07.14.
-

Нето зараде запослених и бивших запослених, у износу од 4.549.400,00 дин.

Наведене обавезе су измирене у целости уплатом са пословног рачуна Задруге, на текуће
рачуне запослених и исплатом на благајни , у периоду од 04.07.14- 31.12.14.
Класа Б поверилаца
У ову класу су сврстане обавезе Задруге по основу јавних прихода доспелих у последња три
месеца пре 30.06.2014.год, и то:
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-

Пореска управа Филијала Осечина, у износу од 4.250.705,95 дин.

Наведене обавезе су измирене у целости уплатом са пословног рачуна Задруге, у периоду
од 04.07.14- 31.12.14.
-

Општинска управа Општине Осечина, у износу од 26.906,14 дин.

Наведене обавезе су измирене у целости уплатама са пословног рачуна Задруге, у периоду
од 15.08.14
Класа Ц поверилаца
У ову класу поверилаца су сврстани сви необезбеђени повериоци, а који су подељени у
неколико категорија, и то:
-

Пољопривредници, у износу од 631.188,36 динара.

Наведене обавезе су измирене у делимично, и то 6. пољопривредника у износу од
252.469,94 дин, уплатама са пословног рачуна Задруге, у периоду од 10.07.201430.04.2015.год.
Један број пољопривредних произвођача, који немају отворене текуће рачуне код
пословних банака, који се налазе на списку од рб. 1 до 49., укупно њих 43, у износу
потраживања од 378.719,42 дин нису измирени до дана почетка примене плана. За
наведене исплате су издвојена средства на благајни Задруге и наложено је да се сви
обавесте и средства подигну до 30.05.2015.год.
-

Добављачи правна лица, у износу од 41.044,068,32. динара

Обавезе у овој класи су измирене делимично, и то:
За 54. правних лица су у целости измирене обавезе у износу од 19.601.733,89. дин,
уплатама са пословног рачуна Задруге и повезаног лица Пецка-пром, у периоду од
01.07.2014- 30.04.2015.године.
Да дана почетка примене УППР- 28.04.2015.год, нису измирене обавезе према 11.
поверилаца у укупном износу од 21.442.334,43. дин. Са овим повериоцима је постигнут
усмени или писмени споразум око нове динамике намирења, и то:
1. Аграр трејд у стечају, износ обавезе 8.274.960,00 дин.- уплата 10% дуга до 30.05.15.,а
остатак у ратама закључно са 15.12.15.
2. Бери Ариље, износ обавезе 111.430,89 дин.- уплата до 30.06.15.
3. Хем-ко Београд, износ обавезе 3.754.975,46 дин.- уплата до 30.06.15.
4. Дунав осигурање, износ обавезе 3.179.865,00 дин.- уплата у месечним ратама до
30.09.15
5. Хип Азотара Панчево, износ обавезе 112.511.89 дин.- уплата до 31.05.15.
6. Хладњача АД Чачак, износ обавезе 232.118,90 дин- компензационо затварање
међусобних обавеза до 31.05.15.
7. Нова Агробанка у стечају, износ обавезе 3.902.600.68 дин- уплата 1.500.000,00 до
31.05.15. а остатак сукцесивно до 31.12.15.
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8. Прогрес инжењеринг Чачак, износ обавезе 733.673,24 дин.- уплата до 31.07.15.
9. Воћар продукт Гуча, износ обавезе 844.252,27 дин.- компензационо затварање
међусобних обавеза до 31.05.15.
10. Ваљевска пивара Ваљево, износ обавезе 56.546,10 дин.- уплата до 31.07.15.
11. ЗЗ Ариље, износ обавезе 239.400,00 дин.- пријављено међусобно пребијање обавеза у
поступку стечаја.
-

Примљени аванси, у износу од 267.565,84 динара.

Наведене обавезе нису измирене у целости .
Са овим повериоцима је постигнут усмени или писмени споразум око нове динамике
намирења, и то:
1. Агранела Ваљево, износ обавезе 87.326,14 дин.- уплата до 31.12.15.
2. ПН Гроуп инвестмент Београд, износ обавезе 158.958,26- уплата до 30.06.15.
3. Пољоинвест Нови Сад, износ обавезе 21.284,44 дин- уплата до 31.05.15.
-

Зараде запослених, у износу од 2.342.840,21 динара

Наведене обавезе су измирене у целости уплатом са пословног рачуна Задруге, на текуће
рачуне запослених и исплатом на благајни , у периоду од 04.07.2014- 30.07.2014. године
II.
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ЗАДРУГЕ
- Пословни рачуни
Након правоснажности решења о усвајању УППР уследила је деблокада пословних рачуна
Задруге. Задруга послује преко следећих рачуна:
А) ЗЗ ПЕЦКА, код Комерцијалне банке бр. 205- 89752- 07 промет у периоду 14-30.04.15:
4.051.595,89, стање: 484,87 дин.,
Код Банке Поштанске штедионице бр. 200- 2368670102012-65, без промета
Девизни рачун код Комерцијалне банке, промет у периоду 14.-30.04: 0,00 еура.
Б) ПЕЦКА ПРОМ, код Комерцијалне банке бр.205- 201175- 97 промет у периоду 14-30.04.15:
205.000,00, стање: -59.787,37
Девизни рачун код Комерцијалне банке, промет у периоду 14.-30.04: 10.000,00 еура.

-

Остварена реализација

У посматраном периоду 14-30.04.2015. Задруга је остварила приходе у пословању по основу
продаје готове робе, сировина и робе у малопродаји, у укупном износу од 4.067.548,11 дин.
У истом периоду повезано лице Пецка-пром је остварила приходе у пословању по основу
продаје готове робе, у укупном износу од 3.637.618,44 дин.
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-

Усаглашавање стања са повериоцима

Сагласно одредбама УППР на дан правоснажности ће се утврдити стварни износ обавеза који
ће се измиривати у периоду трајања плана. Задруга није усагласила са својим повериоцима.
нити у својим пословним књигама укњижила ново почетно стање, тако да се још увек не зна
износ обавеза које ће се измиривати према повериоцима у класама Ц1 и Ц2.
По речима директора Задруге поступак усаглашавања са Новом Агробанком и Фондом за
развој РС, као повериоца у класама Ц1 и Ц2, је у току.
ЗАКЉУЧАК
На основу изнетих чињеница констатујем да су се стекли услови за почетак спровођења УППР
Задруге у свему према одредбама истог.

Пецка, 15.05.2015.

Независно стручно лице за праћење спровођење плана
ВЕЛИБОР ЛУКИЋ, ср

