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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ СТРУЧНОГ ЛИЦА
О СПРОВОЂЕЊУ УНАПРЕД ПРИПРЕМЉЕНОГ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ ПЕЦКА из ПЕЦКЕ
За месец НОВЕМБАР 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 у извештајном периоду 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. До краја извештајног периода измирени су повериоци
из наведених класа у износу од 38.666.464,73 дин. Са осталим повериоцима је постигнут
договор о новим роковима за намирење.
Задруга је у извештајном периоду није измиривала обавезе према повериоцима из наведених
класа.
Констатује се да није испоштована динамика намирења обавеза по основу договора са
повериоцима из класа А,Б и Ц, и да прети реална опасност да неко од поверилаца покрене
поступак за обарање УППР. Неопходно је у што краћем периоду измирити ове обавезе

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 01-30.11.2015:
34.178.062,27 дин.
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ЗЗ ПЕЦКА, код Банке ПШ рн.бр. 200- 2368670102012-65, промет у периоду 01-30.11.2015:
2.139.069,07 дин.

Б) Остварена реализација
У посматраном периоду 01.10 - 31.10.2015. године, Задруга је остварила приходе у пословању
по основу продаје готове робе, сировина и робе у малопродаји,
у укупном износу од: 38.071.947,33 дин., и то у следећој структури:
-

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

9.896.421,94 дин,
31.764.456,98 дин,
3.012.436,41 дин.

В) Активности на откупу и преради воћа рода 2015.
Задруга је у од почетка примене Плана интензивно вршила откуп воћа рода 2015.год, и
откупила:
-

332.730 кг. шљиве,
653.528 кг. Купине,
1.102.662 кг. малине, откупљено у претходним месецима.

Један део откупљеног воћа је у претходном периоду продат, односно прерађен, тако да
Задруга тренутно располаже следећим залихама :
-

ДЗ Малина
120 тона
ДЗ Купина
550 тона
Сува шљива
40 тона
Боровница
8 тона
Каша купине 155 тона, као и
Залихе робе у малопродаји и остало цца 18,0 мил.дин.

Пољопривредним произвођачима је током октобра, на име откупљеног воћа, исплаћено
19.273.584,00 динара, што са исплатама из претходног месеца износи укупно 235.105.954,47
дин.
Задруга је у досадашњем периоду спровођења УППР предузела значајне напоре да оствари
пројектоване планске категорије пословних прихода и добити. Коначни резултат ће бити
познати по реализацији откупљенога воћа на домаћем и страном тржишту.
Г) Гашење повезаног лица, Пецка пром
Планом је предвиђено да се у року од 60 дана од почетка примене плана изврши припајање и
гашење повезаног правног лица ,,Пецка пром,, доо. Пецка, мб. 20972831, и да се пословање
Задруге обавља искључиво преко њеног пословног рачуна.
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Увидом у евиденције АПР и НБС констатујем да је Пецка Пром још увек активно правно лице,
што је у супротности са Планом, али да не обавља пословање и нема промет преко рачуна
Пецке прома.
Д) 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 и доспеле камате закључно са 30.09.2015 год. Износе:
-

Нова Агробанка у стечају 39.439,40 еура, и
Фонд за развој РС
881.951,09 РСД.

Задруга је у извештајном периоду вршила плаћања по основу камата према повериоцу Новој
Агробанка у стечају, у износу од 550.000,00 дин( 462,40 еура).

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.

Пецка, 15.12.2015.

Независно стручно лице за праћење спровођење плана
ВЕЛИБОР ЛУКИЋ, ср

