
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2. Ст.39/2013

15.09.2016.

ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА-ИСТРАЖИВАЧКО РАЗВОЈНИ
ИНСТИТУТ ДОО, НИШ

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Број лиценце:

07308515Матични број:

1) 200-2780510101034-28, Banka Poštanska štedionica A.D.-Текући рачуни стечајног дужника:

2) Наменски рачун , 908-20001-18/4040200-16550000300

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:01.01.2015. 31.03.2015.

 9.

Остала имовина

155.355.120,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

156.784.771,05Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

76.164,46

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

7.584,59

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.

01.01.2015.

 10.

491.320,00

854.582,00

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

1а

Коментар

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.
ЕИ" Истраживачко развојни институт" ДОО из Ниша поседује непокретну имовину- објекте који се налазе у Нишу на адреси Булевар
цара Константина бр.80-86 у комплексу ЕИ и то:
1. Објекат- Трафо станица у укупној бруто површини од 21м2,уписан у лн. бр. 114 Ко Ниш-Ћеле Кула, а у листи В -први
део уписано је да је Објекат изграђен без одобрења за градњу.Књиговодствена вредност 0,00 динара. Објекат се
користи заједно са АД" Квалитет" Ниш
У листу В-2 део, као посл.простор- једна просторија осталих индустријских делатности уписана је површина од 9 м2 на
име стечајног дужника, облик својине мешовита, а врста права- држалац, обим удела 1/1;
2. Зграда осталих индустријских делатности на кп. бр. 10998/97 уписане у ЛН. 81, без уписане укупне површине као
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приватна својина ЕИ" Истраживачко развојни институт" ДОО из Ниша са обимом удела 1/1. У В листу-1 део, лн.81. Ко
Ниш- Ћеле Кула и В лист- други део није унета површина објекта. Површина објекта од 3033 м2 преузета је из
књиговодствене документације ст.дужника.Зграда се састоји од приземног дела у коме се налази магацински простор,
радионица, ходници и хемијска лабораторија и три спрата, поткровља по структури канцеларијски простор и ходник.
У даљем поступку биће предмет тачног мерења и процене од стране вештака грађевинске струке.
3. Пословни простор- Осам просторија ост.индустријских делатности на другом спрату зграде, уписаних као приватна
својина са обимом удела 1/1 на кп.бр. 10998/140 у лн. бр. 83
По структури ради се о канцеларијском простору и ходницима. Део ове површине 398 м2 издаје се у закуп;
4. Пословни простор- Шест просторија ост.индустријских делатности, уписаних на трећем спрату зграде као приватна
својина са обимом удела 1/1 на кп.бр. 10998/140 у лн. бр. 83, канцеларијски простор и ходници;
5. Пословни простор- Три просторије ост.индустријских делатности, уписаних у поткровњу зграде као приватна својина
са обимом удела 1/1 на кп.бр. 10998/140 у лн. бр. 83, канцеларијски простор и ходник.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

156.784.771,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

854.582,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

491.320,00

 8.

0,00

0,00

155.355.120,00

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

76.164,46

Укупно

7.584,59

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине услед накнадно пронађене или произведене имовине.

 8.

76.164,46Готовина 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

7.584,59

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

854.582,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

491.320,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

156.784.771,05

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

155.355.120,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.
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0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

491.320,00

0,00 854.582,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

155.355.120,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

156.708.606,59

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

7.584,59

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

Коментар

Није било продаје имовине ст.дужника.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

272.649,31

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

775.717,97

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,00272.649,31

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.

622,00

0,00

622,00

2а

0,00775.095,97

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

503.068,66

0,00

502.446,66

0,00

Коментар

Детаљна спецификација прилива дата је у табели под називом" спецификација прилива" у прилогу.

Детаљна спецификација фактурисане вредности у извештајном периоду дата је у табели под називом" Спецификација излазних рачуна"
и односи се на фактурисан закуп пословног простора по уговору о закупу и префактурисане трошкове ел. енергије за период од
отварања стечаја.
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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

500.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 500.000,000,00

0,00 156.106,002. Судски трошкови 156.106,00 106.106,0050.000,00

90.000,00 60.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 60.000,00 120.000,0030.000,00

0,00 0,00
4.

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

97.000,00 60.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 9.485,05 139.500,0017.500,00

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 97.500,00687.000,00 225.591,05 276.106,00 865.606,00

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

1.851,00 992,001. Канцеларијски материјал 992,00 992,001.851,00

0,00 483.685,772. Електрична енергија 483.685,77 148.648,03335.037,74

0,00 18.760,893. Комуналне услуге 18.760,89 16.850,061.910,83

0,00 0,004. Гориво и мазиво 0,00 0,000,00

566,00 403,005. Пошта и телефон 403,00 403,04565,96

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 1.051,448. Платни промет 1.051,44 0,001.051,44

17.727,10 26.590,659. Премија осигурања 26.590,65 8.863,5535.454,20

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

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

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

1.780,00 13.645,0015. Бруто зараде по уговору о делу 13.645,00 1.780,0013.645,00

40.000,00 30.000,0016. Књиговодствене услуге 30.000,00 70.000,000,00

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

394.604,00 130.849,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 130.849,00 525.453,000,00

0,00 2.045,0019. Административне таксе 2.045,00 2.045,000,00

0,00 44.160,0020. ПДВ 44.160,00 0,0044.160,00

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 433.676,17456.528,10 752.182,75 752.182,75 775.034,68

Табела 26.
Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.
Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.
1.Решењем стечајног судије од 09.02.2015.год, одобрена је исплата дела трошкова ст.масе за јануар 2015.г. у износу од 263.784,38 дин(
за ел. енергију),а Решењем од  24.02.2015. год. одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за јануар 2015. год, у износу од
80.246,79 динара.
2.Решењем стечајног судије од 09.03.2015. год. одобрена је исплата дела трошкова стечајног поступка за фебруар 2015. год. у  износу од

Коментар

4ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА-ИСТРАЖИВАЧКО РАЗВОЈНИ ИНСТИТУТ ДОО, НИШ - Извештај за  јануар - март 2015.



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

156.106,00 дин,а решењем од 10.03.2015. год.одобрена је исплата дела трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2015. г.у укупном
износу од  71.253,36 дин. Решењем ст.судије од 16.03.2015. год. делимично се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за
Фебруар 2015. год. у износу од 68.130,79 динара. Решењем је оспорен део захтева за исплату и то тачка 5. спецификације - "Накнада
трошкова ст. управника" у ком делу се захтев одбија и то за разлику између предложеног (20.000,00 динара) и одобреног износа (4.500
динара). Решењем  ст.судије од 20.05.2015. године одобрена је исплата дела трошкова стечајног поступка за месец фебруар у износу од
130.849,00 динара на име пореза на имовину.
3.Решењем стечајног судије од 13.05.2015. год. одобрена је исплата стварно насталих  трошкова стечајног поступка за март 2015. год. у
укупном износу од 213.403,48 динара. Решењем је оспорен део захтева за исплату и то тачка 5. спецификације - "Накнада трошкова ст.
управника" у ком делу се захтев одбија и то за разлику између предложеног (20.000,00 динара) и одобреног износа (3.485,05 динара).

Колона: СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.
Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.
Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМЕРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.
У наредном периоду као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

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

74.135.802,24

7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.737.261,49

 5.

73.737.261,49

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

0,00 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

0,00

0,00

0,00

Укупно без депозита

398.540,75

0,00

398.540,75

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

74.135.802,24

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

76.163,50 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2015.

 5.

528.759,21

 4.

320.084,26

 2. 772.679,97

 6.

Укупан одлив

Коментар

Средства стечајног дужника налазе се на текућем рачуну број 200-2780510101034-28 који се води код банке „Поштанска штедионица“
А.Д. Београд.
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2.416,96

Крајње стање у благајни

0,9601.01.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 2.416,00

 4. 0,0031.03.2015.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

"Роник" књиговодствена агенција Ниш1. 0,00

Стеван Ћирковић2. 13.645,00

13.645,00Укупно

У извештајном периоду ангажована је књ.агенција "Роник" из Ниша за обављање књиговодствено-рачуноводствених послова за
стечајног дужника за накнаду у бруто износу од 10 000,00 динара месечно. Решењима ст. судије за исплату стварно насталих трошкова
за јануар, фебруар и март, дозвољена је исплата трошкова књиговодственој агенцији "Роник" Ниш за књиговодствене услуге. У
извештајном периоду није било плаћања  услуга књиговодственој агенцији.

На основу добијене сагласности ст.судије Решење 2.Ст.39/2013 од 20.10.2014.г, за потребе обављања административних послова
ст.дужника и унос података у систем ЕРС, ангажован је сарадник Стеван Ћирковић из Мрамора од 15.10.2014-15.01.2015.г уз  месечну
накнаду у нето износу од 15.000,00 динара ,бруто 27.293,00динара. У извештајном периоду исплаћена је
накнада бруто зараде по уговору о делу за период од 01.01-15.01.2015.године у бруто износу од 13.645,00 динара.

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

8.206,59

155.355.120,00

854.582,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

157.029.312,85

Лиценце и патенти

491.320,00

320.084,26

 8.

31.03.2015.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2015.године износи 320.084,26 дин. (извод број 22 од 27.03.2015.године код
Банке Поштанска штедионица АД Београд) а стање у благајни (0,00 дин),
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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

26.01.2015.  Захтев за награде и накнаде трошкова
Стечајни управник стечајног дужника, поднео је  Привредном суду предлог за одређивање прелиминарне награде стечајном управнику
стечајног дужника ДОО ЕИ "ИРИН" у стечају Ниш, у месечнокм  бруто износу од 30 000,00 динара за период од 01.02.-31.07.2015.
године.
Одлучујући о предлогу ст. управника, стечајни судија је Решењем 1.ст.39/2013 од 22.01.2015. године одредио прелиминарну награду
стечајном управнику стечајног дужника у месечном бруто износу од 30.000,00 динара за период 01.02-31.07.2015. године.

13.02.2015.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Стечајни управник је дана 13.02.2015. године доставио Привредном суду, стечајном судији, тромесечни извештај за период 01.10.-
31.12.2014. године за стечајног дужника. Исти поднесак је послат председнику одбора поверилаца, као и члановима одбора
поверилаца.

13.01.2015.  Примљен закључак Привредног суда од 05.01.2015. године
Примљен је закључак Привредног суда у Нишу посл. бр. 1. Ст. 39/2013 од 05.01.2015. године, којим се констатује обавеза стечајног
управника да достављањем плана трошкова обавештава ст. судију о планираним трошковима за наредни период. Такође, судија нема
обавезу давања сагласности на поднети план трошкова, те уколико се не огласи по поднетом захтеву, сматра се да нема примедби.
Стечајни управник је дужан да уз каснији захтев за одобрење трошкова достави и доказе да су трошкови стварно и настали.

28.01.2015.  Поднет захтев Поштанској штедионици 28.01.2015. године.
Повереник ст. управника је 28.01.2015. године поднео захтев за доставу извода са текућег рачуна елктронском поштом Поштанској
штедионици а.д. Београд код које стечајни дужник води финансијска средства. У захтеву се тражи да се изводи о променама на текућем
рачуну достављају на маил адресе руководиоца пројекта, и повереника ст. управника.

28.01.2015.  Примљено уверење РГЗ-а од 28.01.2015. године
На захтев стечајног управника ,Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Ниш, је 28.01.2015. издала Уверење бр.
952-1871/14  о кретању катастарских парцела на којиам се налази непокретна имовина стечајног дужника: кп. бр. 10998/97, 10998/99,
10998/140 Ко Ниш- Ћеле Кула.
Ово уверење је неопходно у поступку формирања  и комплетирања продајне документације за непокретну имовину стечајног дужника.

30.01.2015.  Поднет захтев за сагласност за допуну трошкова за период Октобар 2014. године
Ст. управник поднео је  дана 30.01.2015. године Привредном суду-ст.судији  захтев за сагласност на Допуну плана трошкова стечајног
дужника за период од 01.10.- 31.10.2014. године у износу од 78.833,00 динара, образлажући исти кроз прилог Допуне плана трошкова, а
стварно настали трошкови односе се на трошкове судске таксе за Жалбу против првостепене Пресуде Привредног суда У Нишу посл. бр.
967/2014, а по опомени за плаћање судске таксе.
Решењем 2.Ст.39/2014 од 03.02.2015.године, стечајни судија је  дао  сагласност на допуну плана трошкова за октобар 2014.год. и
исплату стварно насталих трошкова по овом основу у износу од
 78 833,00 динара.

30.01.2015.  Стечајном судији достављен је План трошкова ст.дужника за фебруар 2015.године.
Стечајни управник, постушпајући у складу са чланонм 27, став 1. тачка 9, доставио је дана 30.01.2015. године Привредном суду у Нишу ,
ст.судији План трошкова стечајног поступка и обавеза ст.масе  ст.дужника  за период од 01.02-28.02.2015.године са образложењем
истих у износу од 491.714,55 динара.

06.02.2015.  Поднет захтев  ст.судији за одобрење исплате дела стварно насталих трошова за Јануар 2015. год.
Ст. управник је дана 06.02.2015. године поднео стечајном судији "Захтев за одобрење исплате дела стварно насталих трошкова
стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 01.01.- 31.01.2015. године" на износ од  263.784,38 динара са спецификацијом
стварно насталих трошкова ел.енергије  за 12/2014 по рачуну ДОО" ЕИ Еламаг" Ниш  и образложењем истих. Као прилоге захтеву ст.
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управник је доставио рачун ЕИ "Елмаг" ДОО Ниш, спецификацију стварно насталих трошкова за период 01.01.- 31.01.2015. године, и
обавештење ЕИ "Елмаг" ДОО Ниш о искључењу са ел. мреже.
Одлучујући о основаности захтева ст.управника, ст.судија је Решењем од 09.02.2015.године дао сагласност на исплату дела стварно
насталих трошкова ст.масе   за јануар 2015.године у износу од 263 784,38 динара.

10.02.2015.  Примљен захтев Холдинг корпорације ЕИ  Ниш од 06.02.2015. године
Стечајни управник је дана 10.02.2015.гоодине, примио "Захтев за плаћање накнаде трошкова парничног поступка" Холдинг корпорације
Еи а.д. Ниш бр. 113-06 од дана 06.02.2015. године. У наведеном захтеву се потражује од стечајног дужника износ од 156.106,00 динара
на име трошкова парничног поступка а по основу Пресуде Привредног апелационог суда-Београд  Пж 7704/14 од 03.12.2014.године
ккојом се потврђује Пресуда Привредног сууда Ниш П 967/2014 од 25.09.2014.године којом је тужени, ст.дужник обвезан да тужиоцу
исплати износ од 156 106,00 динара на име парничних трошкова у наведеној парници за оспорено потраживање, у року од 8 дана од
дана правоснажности пресуде.

12.02.2015.  Допуна плана трошкова ст.дужника за јануар 2015.године.
Дана 12.02.2015. године ст. управник је поднео ст.судији  "Захтев за сагласност на Допуну плана трошкова стечајног дужника за период
од 01.01.- 31.01.2015. године" у износу од 98. 784,38 динара а ккоји се односи на разлику између планираних трошкова ел. енергије за
јануар 2015 у износу од
165 000,00 динара и износа стварно насталих трошкова ел. енергије по рачуну ДОО" ЕИ Елмаг" Ниш у износу од 263 784,38 динара.

19.02.2015.  Поднет захтев за одобрење стварно насталих трошкова за Јануар 2015. године
Ст. управник је 19.02.2015. године поднео ст.судији  "Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајних поступка и
обавезе стечајне масе за период од 01.01.-31.01.2015. године" у износу од 98.746,79 динара. Уз захтев су достављени и прилози,и то
Спецификација стварно насталих трошкова за период 01.01.- 31.01.2015. године и копије фактура стварно насталих трошкова.
Одлучујући о захтеву ст.управника, ст.судија је решењем 2.ст.39/2014 од 24.02.2015.год. дао сагласност на исплату стварно насталих
трошкова ст.дужника за јануар 2015.г, у износу од 80.246,79 динара у складу са приложеним актом-захтевом за исплату трошкова од
19.02.2015.год, осим тачкер 5- накнада трошкова ст.управника у ком делу је захтев одбијен и то за разлику између ппредложеног( 20
000,000 дин) и одобреног износа( 1.500,00 дин).

02.03.2015.  Примљен захтев Пореске управе Ниш
Ст. управник је примио захтев за доставу документације од стране Пореске управе , филијале Ниш бр. 431-100666614/14-3, дана
02.03.2015. године.

02.03.2015.  Достављен План трошкова ст.дужника  за Март 2015. године
Стечајни управник је дана 02.03.2015 године, доставио ст.судији План трошкова стечајног дужника за период 01.03.-31.03.2015. године"
у износу од 293.863,55 динара, са датим образложењем за исте.

06.03.2015.  Допуна плана трошкова ст.дужника за фебруар 2015.године.
Стечајни управник поднео је ст.судији Допуну плана трошкова ст.дужника за фебруар  2015.год са образложењем и доказим за исте у
износу од
15 106,00 диинара на име парничних трошкова одређени Пресудом Привредног суда у Нишу П 967/2014 од 25.09.2014.године којом је
обвезан ст.дужник да тужиоцу ЕИ холдинг корпорација Ниш, исплати трошкове парничноог поступка, а наведена Пресуда потврђена је
пресудом ПАС-а 1.Пж 7704/2014 од 03.12.2014.године. У прилог плану трошкова достављен и захтев ЕИ Холдинг корпорације
Електронска индустрија Ниш за наплату ових трошкова.Решењем од 09.03.2015.год, ст.судија одобрио је исплату стварно насталих
трошкова по овом основу за месец фебруар 2015.године.

06.03.2015.  Поднето изјашњење Фонду солидарности РС са подацима за бивше запослене раднике.
На захтев Фонда солидарности РС, за  доставу података о исплати зарада за шест  радника који су се обратили Фонду солидарности,
стечајни управник је прикупио податке за тражени период: од  04-08 месеца 2014  године за шест бивших радника и у Изјашњењу  од
06.03.2015.године, прецизно навео  све тражене податке за шест бивших радника ст.дужника, њиховом ангажовању и исплаћеним
зарадама за неведени период од 30.04-31.08.2015.године и исте доставио Фонду солидарности на даље поступање.

09.03.2015.  Поднет захтев за одобрење исплате дела стварно насталих трошкова Фебруар 2015. године
Ст. управник је дана 09.03.2015. год. поднео стечајном судији  "Захтев за одобрење исплате дела стварно насталих трошкова стечајног
дужника за период 01.02.- 28.02.2015. године" у износу од 223.359,36 динара, са спецификацијом  и образложењем трошкова и
дооказима- фактурама за стварно настале трошкове.
Решењем ст.суудије од 10.03.2015.год, одобрена је испплата стварно насталих трошкова у укупном износу од 71.253,36  динара у складу
са приложеним актом-захтевом за исплату стварно насталих трошкова од 09.03.2015.год, осим тачке из спецификације- судски
трошкови-трошкови парничнг поступка у износу од 156 106,00 динара одређених пресудом П 967/14 од 25.09.2014.године, коај је
потврђена пресудом ПАС-а 1.Пж 7704/14 од 03.12.2014.год, , Суд је већ оодобрио решењем од 09.03.2015.године, те стога у решењу од
10.03.2015 о истим није одлучивао.

13.03.2015.  Достава податакa ст.судији о  непокретној имовини  ст.дужника.
Поступајући по налогу стечајног судије, ст. управник је дана 13.03.2015. године доставио стечајном судији Поднесак  са подацима о
непокретној имовини ст.дужника  над којом има право коришћења и која евентуално може бити предмет конверзије, са таксативним
навођењем свих непокретности ст.дужника и статусом истих.

13.03.2015.  Поднет захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за Фебруар 2015. године
Ст. управник је поднео дана 13.03.2015.год. "Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова ст. дужника за период 01.02.-
28.02.2015. год." у износу од 77.630,79 динара, са спецификацијом и образложењем за исте и са фактурама стварни насталих трошкова у
прилогу.
Решењем од 16.03.2015.год, ст.судија одобрио је исплату ставно насталих трошкова ст.дужника за фебруар 2015.г, у износу од 62 130,79
динара у складу са приложеним актом-захтевом за исплату од 13.03.2015, осим тачке 5 спецификације- накнада трошкова ст.управника ,
у ком делу се захтев одбија и то за разлику између предложеног( 20 000,00 дин) и одобреног износа ( 4.500,00 динара).
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16.03.2015.  Примљен Захтев за доставу документације ст.дужника
Ст. управник је примио 16.03.2015. године Захтев за доставу документације бр. ПО 405/13 Полицијске управе у Нишу, МУП РС од
12.03.2015.године, којим се тражи достава документације -Уговора о купопродаји непокретности закљученог између ДОО" ЕИ Ирин"
Ниш и ДОО" европа" Нови Пазар посл. бр. 04 од 23.01.2006.године.

24.03.2015.  Поднета жалба Приврeдном апелационом суду, на решење 2.Ст.39/14 од 16.03.2015
Ст. управник је поднео Жалбу Привредном суду Ниш за Привредни Апелациони суд, на Решење ст. судије 1. Ст. бр. 39/2013 од
16.03.2015. године,којим је одобрена испплата трошкова ст.поступка и обавеза ст.масе за фебруар 2015.године у износу од 62.130,79
динара, према приложеном акту-захтеву ст.управника од 13.03.2015.год, осим тачке 5. спецификације- "накнада трошкова
ст.управника" у ком дделу се захтев одбија и то за разлику између предложеног ( 20 000,00 динара) и одобреног износа )од 4.500,00
динара) из свих законских разлога.Решењем Привредног апелационог суда 8Пвж 170/15 од 01.04.2015.године одбија се као
неоснооввана жалба Агенције за приватизацију РС- Центар за стечај, Београд и потврђује решење Привредног суда у Нишу ст.бр. 39/13
од 16.03.2015.године.

28.03.2015.  Урађен редован фин.извештај ст.дужника за 2014.годину.
Урађен је редован финансијски извештај ст.дужника за 2014.годину и у законским роковима достављен АПР- у Београд за регистрацију
и објављивање истог.

31.03.2015.  Достава Пореске пријаве о утврђеном порезу на имовину
Стечајни управник у законском року доставио је Граду Нишу- Управи за финансије, Пореску пријаву о утврђеном порезу на имовину за
2015.годину. Износ пореза на имовину  за 2015.год у  Пореској пријави ,обрачунат је на основу Одлуке скупштине Грда за 2015.годину,
методом самоопорезивања у укупном износу од 530 649, 00 диинара , а Пореска пријава је предата Граду Нишу- Управи за финансије
дана 31.03.2015.године.

31.03.2015.  Достава плана трошкова ст.дужника  за Април 2015. године
Поступајући у складу са чланом 27, став1, тачка 9, сстечајни управник  доставио је ст.судији  План трошкова стечајног дужника за период
01.04.-30.04.2015. године, са образложењем истог у износу од 240.863,55 динара.
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Прилози

15.09.2016.Датум:

ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА-ИСТРАЖИВАЧКО РАЗВОЈНИ
ИНСТИТУТ ДОО, НИШ

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 2. Ст.39/2013

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.01.2015. 31.03.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу 90.024,000/27 05.01.2015.

Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу 91.720,320/4/2015 02.02.2015.

Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу 90.904,990/7/2015 02.03.2015.

Укупно: 272.649,31

Потраживања (у извештајном периоду)

Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу 263.784,380/1/2015 05.01.2015.

Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу 1.910,830/2/2015 05.01.2015.

Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу 71.875,360/5/2015 20.02.2015.

Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу 8.164,460/6/2015 20.02.2015.

Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу 8.685,600/8/2015 10.03.2015.

Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу 148.648,030/9/2015 10.03.2015.

Укупно: 503.068,66

Укупни приходи: 775.717,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2015.за период од: 31.03.2015.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

ЕИ "ХОЛДИНГ" АД, Ниш 156.106,00198 10.02.2015.

Укупно: 156.106,00

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00204 28.02.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00218 31.03.2015.

Укупно: 60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,00193 31.01.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,00203 28.02.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 20.000,00219 31.03.2015.

Укупно: 60.000,00

276.106,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Office 1 superstore doo, Beograd 992,00213 21.03.2015.

Укупно: 992,00
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Електрична енергија

ЕИ "ЕЛМАГ" ДОО, Ниш 263.784,38182 05.01.2015.

ЕИ "ЕЛМАГ" ДОО, Ниш 71.253,36196 05.02.2015.

ЕИ "ЕЛМАГ" ДОО, Ниш 148.648,03207 03.03.2015.

Укупно: 483.685,77

Комуналне услуге

ЕИ "ЕЛМАГ" ДОО, Ниш 1.910,83183 05.01.2015.

ЕИ "ЕЛМАГ" ДОО, Ниш 8.164,46195 05.02.2015.

ЕИ "ЕЛМАГ" ДОО, Ниш 8.685,60206 02.03.2015.

Укупно: 18.760,89

Пошта и телефон

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 81,00189 23.01.2015.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 114,00201 23.02.2015.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 104,00208 06.03.2015.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 104,00210 13.03.2015.

Укупно: 403,00

Платни промет

Банка поштанска штедионица АД, Беогад 25,00184 12.01.2015.

Банка поштанска штедионица АД, Беогад 17,25185 13.01.2015.

Банка поштанска штедионица АД, Беогад 44,16188 21.01.2015.

Банка поштанска штедионица АД, Беогад 200,00194 02.02.2015.

Банка поштанска штедионица АД, Беогад 263,78197 10.02.2015.

Банка поштанска штедионица АД, Беогад 25,00200 19.02.2015.

Банка поштанска штедионица АД, Беогад 200,00205 02.03.2015.

Банка поштанска штедионица АД, Беогад 25,00209 09.03.2015.

Банка поштанска штедионица АД, Беогад 171,25211 16.03.2015.

Банка поштанска штедионица АД, Беогад 25,00214 26.03.2015.

Банка поштанска штедионица АД, Беогад 55,00215 27.03.2015.

Укупно: 1.051,44

Премија осигурања

Wiener Stadtische osiguranje a.d.o Beograd 8.863,55186 17.01.2015.

Wiener Stadtische osiguranje a.d.o Beograd 8.863,55199 17.02.2015.

Wiener Stadtische osiguranje a.d.o Beograd 8.863,55212 17.03.2015.

Укупно: 26.590,65

Бруто зараде по уговору о делу

Ћирковић Стеван 13.645,00190 31.01.2015.

Укупно: 13.645,00

Књиговодствене услуге

Агенција "Роник" 10.000,00191 31.01.2015.

Агенција "Роник" 10.000,00202 28.02.2015.

Агенција "Роник" 10.000,00217 31.03.2015.

Укупно: 30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Град Ниш-локална самоуправа 130.849,00199/1 15.02.2015.

Укупно: 130.849,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 2.045,00216 28.03.2015.

Укупно: 2.045,00

ПДВ

Пореска управа-филијала Ниш 44.160,00187 20.01.2015.

Укупно: 44.160,00

752.182,75Укупно обавезе стечајне масе:
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Укупни трошкови: 1.028.288,75

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
200-2780510101034-28, Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800002885-27
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010758-76
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-323723-26

01.01.2015. 76.164,46Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2015.за период од: 31.03.2015.

Закуп (у извештајном периоду)

Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу 90.024,0028.01.2015.

Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу 91.720,3225.02.2015.

Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу 90.904,9923.03.2015.

Укупно: 272.649,31

Потраживања (у извештајном периоду)

Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу 263.784,3828.01.2015.

Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу 1.910,8328.01.2015.

Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу 8.685,6020.03.2015.

Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу 71.875,3625.02.2015.

Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу 7.542,4625.02.2015.

Универзитет у Новом Пазару- јединица у Нишу 148.648,0323.03.2015.

Укупно: 502.446,66

775.095,97Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2015.за период од: 31.03.2015.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

ЕИ "ХОЛДИНГ" АД, Ниш 50.000,0013.03.2015.

Укупно: 50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,0026.03.2015.

Укупно: 30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 4.405,9026.03.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 13.094,1026.03.2015.

Укупно: 17.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Office 1 superstore doo, Beograd 864,0012.01.2015.

Office 1 superstore doo, Beograd 987,0012.01.2015.

Укупно: 1.851,00
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Електрична енергија

ЕИ "ЕЛМАГ" ДОО, Ниш 263.784,3809.02.2015.

ЕИ "ЕЛМАГ" ДОО, Ниш 71.253,3613.03.2015.

Укупно: 335.037,74

Комуналне услуге

ЕИ "ЕЛМАГ" ДОО, Ниш 1.910,8313.03.2015.

Укупно: 1.910,83

Пошта и телефон

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 115,0012.01.2015.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 104,0012.01.2015.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 243,0012.01.2015.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 103,9612.01.2015.

Укупно: 565,96

Платни промет

Банка поштанска штедионица АД, Беогад 25,0012.01.2015.

Банка поштанска штедионица АД, Беогад 17,2513.01.2015.

Банка поштанска штедионица АД, Беогад 44,1621.01.2015.

Банка поштанска штедионица АД, Беогад 200,0002.02.2015.

Банка поштанска штедионица АД, Беогад 263,7810.02.2015.

Банка поштанска штедионица АД, Беогад 25,0019.02.2015.

Банка поштанска штедионица АД, Беогад 200,0002.03.2015.

Банка поштанска штедионица АД, Беогад 25,0009.03.2015.

Банка поштанска штедионица АД, Беогад 171,2516.03.2015.

Банка поштанска штедионица АД, Беогад 25,0026.03.2015.

Банка поштанска штедионица АД, Беогад 55,0027.03.2015.

Укупно: 1.051,44

Премија осигурања

Wiener Stadtische osiguranje a.d.o Beograd 8.863,5509.01.2015.

Wiener Stadtische osiguranje a.d.o Beograd 8.863,5509.01.2015.

Wiener Stadtische osiguranje a.d.o Beograd 8.863,5513.03.2015.

Wiener Stadtische osiguranje a.d.o Beograd 8.863,5525.03.2015.

Укупно: 35.454,20

Бруто зараде по уговору о делу

Ћирковић Стеван 6.145,0018.02.2015.

Ћирковић Стеван 7.500,0006.03.2015.

Укупно: 13.645,00

ПДВ

Пореска управа-филијала Ниш 44.160,0020.01.2015.

Укупно: 44.160,00

531.176,17Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2015. 320.084,26
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