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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ СТРУЧНОГ ЛИЦА
О СПРОВОЂЕЊУ УНАПРЕД ПРИПРЕМЉЕНОГ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ ПЕЦКА из ПЕЦКЕ
За месец ФЕБРУАР 2017 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, мб: 07224982 (у даљем тексту Задруга).
Решење 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.

Унапред припремљеним планом реорганизације Земљорадничке задруге Пецка из Пецке су
предвиђене следеће МЕРЕ за реализацију истог, и то:
А. Репрограм (отплата у ратама, измена рокова доспелости, каматних стопа или других услова
зајма или кредита)
УППР-ом је предвиђено репрограмирање поверилаца из класа Ц1 и Ц2.
Са повериоцима из наведених класа је по правоснажности Плана усаглашено стање обавеза
Задруге. Oне на дан 31.12.2016 год. износе:
Класа

Поверилац

Износ у еур.

Износ у динарима на дан 31.12.16

Ц1

Нова Агробанка у стечају

1.036.471,66

129.975.539,75

Ц2

Нова Агробанка у стечају

10.477.621,88

1.293.696.072,05

Ц2

Фонд за развој РС

2.109.190,42

260.426.592,29

Начин намирења: У ратама, у периоду од 10 год. уз грејс период од 3 год, каматну стопу 1,5%
годишње, која се у грејс периоду плаћа 50%, а остатак приписује дугу. Плаћање се врши
квартално.
Током 2016 год. није било обавеза плаћања главнице по кредитима, јер је у току грејс период.
Дужник је о обавези да током грејс периода плаћа 50% обрачунатих камата , што у 2016 год.
износи:
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Поверилац

Доспела камата

- Нова Агробанка у стечају
- Фонд за развој РС

Плаћена камата

Дуг за камату

16.468.326,83

122.799,60

16.345,527,23

3.385.213,71

2.381.176,68

1.004.037,03

Задруга током извештајног периода није вршила плаћања по основу доспелих камата, тако да
је стање обавеза према повериоцима непромењено у односу на 31.12.2016 год.
Констатује се да дужник не измирује обавезе по основу камата у роковима предвиђеним
Планом.
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. До краја извештајног периода измирени су повериоци
из наведених класа у износу од 42.705.928,63 дин. Са осталим повериоцима је постигнут
договор о новим роковима за намирење.
Задруга у извештајном периоду није вршила плаћање повериоцима из класе Ц, тако да је стање
неизмирених обавеза 11.337.814,37
Констатује се да није испоштована динамика намирења обавеза по основу договора са
повериоцима из класе Ц, и да прети реална опасност да неко од поверилаца покрене поступак
за обарање УППР. Неопходно је у што краћем периоду измирити ове обавезе.
Ц. Регулисање односа са запосленима
Број запослених и њихове надокнаде за рад током спровођења Плана биће одређен у складу
са потребама производног процеса потребног за остварење истог.
Тренутно задруга запошљава 87 радника.
Д. Намирење путем компензација
Планом је дата могућност да се исказане обавезе и потраживања према појединим клијентима
међусобно затворе путем компензационог налога, уз сагласност Одбора поверилаца.
Задруга у извештајном периоду није спроводила активности из ове тачке.
Е. Промена средстава обезбеђења
Планом је дата могућност давања нових и промену постајећих средстава обезбеђења
повериоцима уз сагласност одбора поверилаца.
Задруга у извештајном периоду није спроводила активности из ове тачке.
Ф. Промена правне форме
План не предвиђа промену правне форме, али је дата могућност да се то у циљу ефикаснијег
пословања учини уз одлуку Одбора поверилаца.
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Задруга у извештајном периоду није спроводила активности из ове тачке.
И. Статусне и власничке промене
У оквиру овог Плана нису предвиђене статусне, нити власничке промене код Задруге.
Ј. Закључење уговора о зајму или кредиту
Планом је дата могућност Задрузи да се у циљу проширења производње и слично додатно
задужи код банака узпретходну сагласност Одбора поверилаца.
Задруга у извештајном периоду није спроводила активности из ове тачке.
К. Налажење стратешког партнера
У току трајања репрограма планира се изналажење стратешког партнера, који би уложио
новчана средства у циљу повећања ефикасности пословања задруге
По овој мери није било конкретних активности током извештајног периода.
Л. Оспоравање и побијање потраживања која нису правно ваљана
По овој мери није било активности током извештајног периода.
Љ. Усаглашавање имовинско правне документације са стварним стањем
Планом је предвиђено да се у року од три године изврши усаглашавање и измени статус
имовине са друштвене на приватну, тј. задружну , и то спроведе у катастру непокретности
По речима директора Задруге на овом плану је било извесних активности, али још увек без
конкретних резултата. Рок за реализацију ове мере је три године, тј до 28.04.2018 год.
О. Друге мере од значаја за реализацију Плана
Планом је предвиђено да у року од 60 дана од почетка примене плана Задруга изврши пренос
свога пословања са повезаног правног лица ,,Пецка пром,, доо. Пецка, мб. 20972831, и да
пословање обавља искључиво преко свога пословног рачуна.
Увидом у евиденције АПР и НБС констатујем да је Пецка Пром још увек активно правно лице,
али да не обавља пословање и нема промета преко рачуна Пецке прома.

II.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ЗАДРУГЕ

А) Пословни рачуни
Задруга je у извештајном периоду имала промет преко пословног рачуна, и то:
ЗЗ ПЕЦКА, код Комерцијалне банке рн.бр. 205- 89752- 07, промет у периоду 01-28.02.2017:
7.071,54 дин.
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ЗЗ ПЕЦКА, код Банке ПШ рн.бр. 200- 2368670102012-65, промет у периоду 01-31.01.2017: 0,00
дин.
Пословни рачуни задруге су у периоду 25.01-28.02.2017. били у непрекидној блокади.
Б) Остварена реализација
У посматраном периоду 01.01 – 28.02.2017. године, Задруга је остварила приходе у пословању
по основу продаје готове робе, сировина и робе у малопродаји, у укупном износу од:
21.114.524,65 дин, и то у следећој структури:
-

Продаја робе на ино тржишту:
Продаја робе на домаћем тржишту:
Продаја робе у малопродаји:

2.302.160,66 дин,
12.387.842,17 дин,
6.424.521,82 дин.

В) Активности на откупу и преради воћа рода 2016.
Задруга је завршила сезону откупа воћа рода 2016. год, и закључно са месецом септембром
откупила:
-

348.034 кг. Шљиве, за замрзавање и сушење,
687.392 кг. малине,
1.078.318 кг. Купине.

Стање залиха воћа по врстама, на дан 31.12.2016 год. износи:
-

41.417 кг. Шљиве, за замрзавање
1.254 кг. Малине,
458.726 кг. Купине.
88.617 кг. Суве шљиве
37.480 кг. Каше купине

Књиговодствена вредност пописаних залиха износи 33.285.789,00 дин.
Пољопривредним произвођачима је током фебруара 2017 год., на име откупљеног воћа,
исплаћено 6.995.928,00 динара, што са исплатама у претходном периоду чини укупан износ од
120.703.164,00 дин.
Дуговања пољопривредним произвођачима за откупљено воће износи 30.087.928,63 дин.
Очигледно је да се продајом залиха воћа не могу обезбедити довољна средства за измирење
обавеза према пољопривредним прозвођачима, тако да постоји реална опасност да се без
додатних средстава неће моћи ући у откуп воћа у новој сезони.
Г) Измирење обавеза према повериоцима који су обухваћени УППР-ом.
Сагласно одредбама плана, Задруга је у обавези да у грејс периоду, који траје до 27.04.2018
год, измирује део обрачунате камате на стање репрограмираног дуга.
Обрачунате неплаћене камате закључно са 28.02.2017 год. износе:
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-

Нова Агробанка у стечају
Фонд за развој РС

16.345.527,23 РСД, и
1.004.037,03 РСД.

Задруга је у извештајном периоду није вршила плаћања по основу камата према повериоцу
Фонд за развој РС.
Задруга је у извештајном периоду није вршила плаћања по основу камата према повериоцу
Нова Агробанка у стечају.
Констатује се да Задруга не поштује динамику измирења обавеза из Плана према повериоцима
из класе Ц1 и Ц2.
По осталим мерама, предвиђених Планом, Задруга није имала активности.
ЗАКЉУЧАК
На основу изнетих чињеница, констатујем да се спровођења УППР Задруге у одређеним
сегментима не одвија према одредбама истог, и да се морају предузети активности за
поштовање динамике намирења поверилаца у складу са одредбама Плана.
Готово је извесно да Задруга није у могућности да без обезбеђења додатних средстава настави
са редовним пословањем у натуралним и финансијским параметрима који су предвиђени
планом.

Пецка, 31.03.2017.

Независно стручно лице за праћење спровођење плана
ВЕЛИБОР ЛУКИЋ, ср

ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од дужника и јавним
подацима из релевантних регистара, и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи
информације о спровођењу Плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну
тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи дужника. У случају сумње у тачност неког
податка, или очигледне грешке, заинтерсовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице
и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.

