
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст.34/2014

09.05.2021.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД Ниш

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић

Име и презиме стечајног судије: Драгана Милиновић

Број лиценце: 155-1685

27002692Матични број:

1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-213291-27Текући 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:01.01.2021. 31.03.2021.

 9.

Остала имовина

0,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

954.863.241,40Укупно без депозита

0,00

 5.

480.000.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

42.451.244,53

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

427.368.828,28

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

5.043.168,59

 8.

01.01.2021.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на рачуну број: 205-213291-27, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд, на дан 01.01.2021. године се налазио износ од
42.451.244,53 динара (Извод број 61 од 31.12.2020. године).

2. Орочена средства у износу од 480.000.000,00 динара на дан 01.01.2021. године чине:

- средства у износу од 280.000.000,00 динара, орочена код «Halkbank» ад Београд,
- средства у износу од 200.000.000,00 динара, орочена код «Eurobank» ад Београд.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

474.863.241,40

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

0,00

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

5.043.168,59

42.451.244,53

Укупно

427.368.828,28

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

 8.

42.451.244,53Готовина 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

427.368.828,28

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

5.043.168,59

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

474.863.241,40

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

0,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

240.805,120,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

240.805,12

0,00

Лиценце и патенти

0,00

Укупно

5.043.168,59

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

432.171.191,75

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

427.128.023,16

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

2. Потраживања - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање - 240.805,12 динара

            - Наплаћено потраживање у укупном износу од 200.805,12 динара се односи на наплату дела потраживања у износу од 200.805,12
динара дана 04.01.2021. године од дужника «Денеза М инжењеринг» доо Београд, на име изведених радова асфалтирања
манипулативног платоа у оквиру индустријског комплекса «Tigar Tyres» у Пироту, ул. Николе Пашића бр. 213, XI рата УППР-а,
            - Наплата потраживања дана 03.02.2021. године у износу од 20.000,00 динара, на име дела камате на главни дуг, у извршном
поступку пред јавним извршитељем Станком Филиповићем из Врања Ив. бр. 176/20, извршног повериоца Стечајне масе Предузећа за
путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Костић Љубише правног следбеника СГЗР Костић Љубиша, ПР Грделица
(асфалтна маса – Долац),
            - Наплата потраживања дана 09.03.2021. године у износу од 7.705,28 динара, на име дела камате на главни дуг, у извршном
поступку пред јавним извршитељем Станком Филиповићем из Врања Ив. бр. 176/20, извршног повериоца Стечајне масе Предузећа за
путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Костић Љубише правног следбеника СГЗР Костић Љубиша, ПР Грделица
(асфалтна маса – Долац),
            - Наплата потраживања дана 09.03.2021. године у износу од 12.294,72 динара, на име дела камате на главни дуг, у извршном
поступку пред јавним извршитељем Станком Филиповићем из Врања Ив. бр. 176/20, извршног повериоца Стечајне масе Предузећа за
путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Костић Љубише правног следбеника СГЗР Костић Љубиша, ПР Грделица
(асфалтна маса - Долац).

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

0,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

2.729.322,93

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

240.805,12

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,002.970.128,05

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

Списак готовинских прилива

            1. Камате и други финансијски приходи - Остварени приливи за извештајни период – 2.729.322,93 динара:

            - Исплата камате по виђењу у износу од 7.210,88 динара, на дан 15.01.2021. године, «Комерцијална банка» ад Београд,
            - Исплата камате у укупном износу од 1.080.000,00 динара дана 29.03.2021. године, по основу орочења износа од 200.000.000,00
динара на период од 29.12.2020. до 29.03.2021. године, по Уговору број 867-308/20, закљученом са «Eurobank» ад Београд дана
29.12.2020. године,
            - Исплата пасивне камате у укупном износу од 1.642.112,05 динара дана 30.03.2021. године, по основу орочења износа од
280.000.000,00 динара на период од 90 дана, по основу Анекса бр. 1 основног Уговора о орочавању средстава бр. 9071401590711,
закљученог са «Halkbank» ад Београд дана 30.12.2020. године.

            4. Наплата потраживања - Остварени приливи за извештајни период - 240.805,12 динара:

            - Наплата дела потраживања у износу од 200.805,12 динара дана 04.01.2021. године од дужника «Денеза М инжењеринг» доо
Београд, на име изведених радова асфалтирања манипулативног платоа у оквиру индустријског комплекса «Tigar Tyres» у Пироту, ул.
Николе Пашића бр. 213, XI рата УППР-а,
            - Наплата потраживања дана 03.02.2021. године у износу од 20.000,00 динара, на име дела камате на главни дуг, у извршном
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поступку пред јавним извршитељем Станком Филиповићем из Врања Ив. бр. 176/20, извршног повериоца Стечајне масе Предузећа за
путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Костић Љубише правног следбеника СГЗР Костић Љубиша, ПР
Грделица(асфалтна маса – Долац),
            - Наплата потраживања дана 09.03.2021. године у износу од 7.705,28 динара, на име дела камате на главни дуг, у извршном
поступку пред јавним извршитељем Станком Филиповићем из Врања Ив. бр. 176/20, извршног повериоца Стечајне масе Предузећа за
путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Костић Љубише правног следбеника СГЗР Костић Љубиша, ПР Грделица
(асфалтна маса – Долац),
            - Наплата потраживања дана 09.03.2021. године у износу од 12.294,72 динара, на име дела камате на главни дуг, у извршном
поступку пред јавним извршитељем Станком Филиповићем из Врања Ив. бр. 176/20, извршног повериоца Стечајне масе Предузећа за
путеве «НИШ» ад Ниш у стечају против извршног дужника Костић Љубише правног следбеника СГЗР Костић Љубиша, ПР Грделица
(асфалтна маса - Долац).

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

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

133.837,00 48.000,002. Судски трошкови 48.000,00 133.837,0048.000,00

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

0,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 0,000,00

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 48.000,00133.837,00 48.000,00 48.000,00 133.837,00

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

0,00 2.260,001. Канцеларијски материјал 1.260,00 1.000,001.260,00

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

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

994.303,71 15.000,004. Гориво и мазиво 10.000,00 986.998,7122.305,00

3.710,00 3.944,005. Пошта и телефон 2.333,00 1.611,006.043,00

965.628,80 0,006. Набавка сировина и репроматеријала 0,00 965.628,800,00

952.548,49 0,007. Текуће одржавање 0,00 952.548,490,00

0,00 7.842,018. Платни промет 5.480,00 0,007.842,01

0,00 0,009. Премија осигурања 0,00 0,000,00

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

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

2.020,00 0,0013. Дневнице и путни трошкови 0,00 0,002.020,00

9.186,00 0,0014. Бруто зараде по уговору o раду 0,00 9.186,000,00

304.637,51 215.108,6715. Бруто зараде по уговору о делу 138.975,87 211.132,80308.613,38

40.000,00 30.000,0016. Књиговодствене услуге 20.000,00 30.000,0040.000,00

130.740,00 169.620,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 73.640,00 205.980,0094.380,00

50,00 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 50,000,00

7.550,00 0,0019. Административне таксе 0,00 7.550,000,00

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

300.000,00 0,0023. Трошкови продаје имовине 0,00 300.000,000,00

5.603.473,36 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 5.603.473,360,00
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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

80.000,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 0,0080.000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 562.463,399.393.847,87 251.688,87 443.774,68 9.275.159,16

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

            Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 12.03.2021. године одобрава се исплата трошкова стечајног
поступка за месец јануар 2021. године у укупном износу од 209.294,91 динара и за месец фебруар 2021. године у укупном износу од
90.393,96 динара.
            На дан израде овог Извештаја од стране стечајног судије још увек није одобрена стечајном управнику исплата трошкова стечајног
поступка и обавеза стечајне масе са рачуна Стечајне масе за месец март 2021. године у укупном износу од 191.633,80 динара, по
поднетом предлогу стечајног управника.

Трошкови стечајног поступка - Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

            2. Судски трошкови у износу од 48.000,00 динара се односе на:
            - Допуну трошкова вештачења у предмету 2. П.390/2017 пред Привредним судом у Нишу, по налогу са рочишта од 26.01.2021.
године, у парници по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против тужених: 1. Стечајне масе ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у
стечају и 2. Агенције за вођење спорова у поступку приватизације, у износу од 48.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду

            1. Канцеларијски материјал - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 2.260,00 динара чине:
            - Трошкови канцеларијског материјала (папир А4, фасцикле и друго) према Рачуну бр. 88/021 од 26.02.2021. године, «Милбој»
доо Пирот, у укупном износу од 1.260,00 динара,
            - Трошкови за тонер за ласерски штампач према Рачуну-Отпремници бр. VPR00141 од 04.03.2021. године, «Puls Systems» доо
Пирот, у износу од 1.000,00 динара.

            4. Гориво и мазиво - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 15.000,00 динара чине:
            - Трошкови горива стечајног управника настали у јануару 2021. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИА» ад Београд од 02.01.2021.
године, у износу од 5.000,00 динара,
            - Трошкови горива стечајног управника за потребе вођења стечајног поступка у месецу фебруару 2021. године у износу од
5.000,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИА» ад Београд од 19.02.2021. године).
            - Трошкови горива стечајног управника за потребе вођења стечајног поступка у месецу марту 2021. године у износу од 5.000,00
динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИА» ад Београд од 26.03.2021. године.

            5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 3.944,00 динара чине:
            - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС
Телеком Србија» а.д. од 01.01.2021. године за телеком услуге за период 01.12.2020-31.12.2020. године),
            - Трошкови отпреме поште у месецу јануару 2021. године у укупном износу од 248,00 динара, на име слања поште  Привредном
суду у Нишу (135,00 динара) и «Halkbank» ад Београд, Филијала у Нишу (113,00 динара),
            - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС
Телеком Србија» а.д. од 01.02.2021. године за телеком услуге за период 01.01.2021-31.01.2021. године),
            - Трошкови отпреме поште у месецу фебруару 2021. године у укупном износу од 585,00 динара (5 писама),
            - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС
Телеком Србија» а.д. од 01.03.2021. године за телеком услуге за период 01.02.2020-28.02.2021. године),
            - Трошкови отпреме поште у месецу марту 2021. године у укупном износу од 621,00 динара (5 писама).

            8. Платни промет  - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 7.842,01 динара чине:
            - Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд код које Стечајна маса има отворен текући рачун,
настали у месецу јануару  2021. године и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и E-Bank одражавања, у укупном
износу од 1.090,01 динара,
            - Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд код које Стечајна маса има отворен текући рачун,
настали у месецу фебруару 2021. године и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и E-Bank одражавања, у укупном
износу од 4.842,00 динара,
            - Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд код које Стечајна маса има отворен текући рачун,
настали у месецу марту 2021. године и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и E-Bank одражавања, у укупном
износу од 1.910,00 динара.

            15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 215.108,67 динара чине:
            - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. према закљученом уговору о делу за
месец јануар 2021. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 30.900,24 динара (износ минималне цене рада по
радном часу 183,93 динара, «Службени гласник РС», број 116/2020), односно бруто 55.816,91 динара,
            - Накнада сараднику стечајног управника на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, Оливеру Ристићу, дипл. инж. електр.

Коментар
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према закљученом уговору о делу за месец јануар 2021. године, у бруто износу од 15.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије
на ангажовање лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 30.12.2020. године,
            - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. према закљученом уговору о делу за
месец фебруар 2021. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 29.428,80 динара (износ минималне цене рада
по радном часу 183,93 динара, «Службени гласник РС», број 116/2020), односно бруто 53.158,96 динара,
            - Накнада сараднику стечајног управника на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, Оливеру Ристићу, дипл. инж. електр.
према закљученом уговору о делу за месец фебруар 2021. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,
            - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. према закљученом уговору о делу за
месец март 2021. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 33.843,12 динара (износ минималне цене рада по
радном часу 183,93 динара, «Службени гласник РС», број 116/2020), односно бруто 61.132,80 динара,
            - Накнада сараднику стечајног управника на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, Оливеру Ристићу, дипл. инж. електр.
према закљученом уговору о делу за месец март 2021. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,
уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 30.12.2020. године

            16. Књиговодствене услуге - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 30.000,00 динара чине:
            - Накнада за књиговодствене услуге за период од 01.01.2021. до 31.01.2021. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према
Рачуну бр. 310121/18 од 31.01.2021. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот,
            - Накнада за књиговодствене услуге за период од 01.02.2021. до 28.02.2021. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према
Рачуну бр. 280221/18 од 28.02.2021. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот,
            - Накнада за књиговодствене услуге за период од 01.03.2021. до 31.03.2021. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према
Рачуну бр. 310321/18 од 31.03.2021. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот.

            17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у износу од 169.620,00 динара
чине:
            - Накнада адвокату Марку Крстићу из Ниша, према Рачуну 07/21 од 21.01.2021. године, у укупном износу од 51.640,00 динара, од
чега 44.100,00 динара (у висини од ½ адвокатске тарифе) за заступање у предмету 12 П. 6222/2020 у спору пред Привредним судом у
Београду, по тужби Стечајнa масa ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Стечајна маса Предузеће за путеве «БЕОГРАД» ад
Београд у стечају, дана 20.01.2021. године, и на име трошкова сопственог превоза у укупном износу од 7.540,00 динара, од чега на име
горива 5.800,00 динара и на име путарине на релацији Ниш - Београд - Ниш 1.740,00 динара (2 х 870,00 = 1.740,00 динара),
            - Накнада адвокату Марку Крстићу из Ниша, према Рачуну бр. 08/21 од 27.01.2021. године у износу од 22.000,00 динара (у висини
од ½ адвокатске тарифе), за заступање дана 27.01.2021. године у предмету 2 П. 390/2017 пред Привредним судом у Нишу, по тужби
Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против тужених: 1. Стечајне масе ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају и 2. Агенције за
вођење спорова у поступку приватизације, вредност спора 1.529.588.296,00 динара,
             - Накнада адвокату Марку Крстићу из Ниша, према Рачуну бр. 10/21 од 26.03.2021. године у укупном износу од 95.980.00 динара,
од чега:
- 44.100,00 динара (у висини од ½ адвокатске тарифе) за заступање дана 17.03.2021. године у предмету 2 П. 390/2017 пред Привредним
судом у Нишу, по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против тужених: 1. Стечајне масе ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у
стечају и 2. Агенције за вођење спорова у поступку приватизације, вредност спора 1.529.588.296,00 динара (одржано рочиште),
- 44.100,00 динара (у висини од ½ адвокатске тарифе) за заступање дана 24.03.2021. године у предмету 12 П. 6222/2020 пред
Привредним судом у Београду, по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Стечајне масе ПЗП «БЕОГРАД» ад
Београд у стечају, као и 7.780,00 динара на име утрошка горива и путарине на релацији Ниш-Београд-Ниш (гориво 6.000,00 динара и
путарина 2 х 890,00 = 1.780,00 динара), вредност спора 2.940.380.553,08 динара (одржано рочиште).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

            2. Судски трошкови – плаћени трошкови у износу од 48.000,00 динара се односе на:
           - Допуну трошкова вештачења у предмету 2. П.390/2017 пред Привредним судом у Нишу, по налогу са рочишта од 26.01.2021.
године, у парници по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против тужених: 1. Стечајне масе ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у
стечају и 2. Агенције за вођење спорова у поступку приватизације, у износу од 48.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

             1. Канцеларијски материјал - плаћени трошкови у износу од 1.260,00 динара се односе на:
            - Трошкови канцеларијског материјала (папир А4, фасцикле и друго) према Рачуну бр. 88/021 од 26.02.2021. године, «Милбој»
доо Пирот, у укупном износу од 1.260,00 динара.

             4. Гориво и мазиво - плаћени трошкови у износу од 22.305,00 динара се односе на:
            - Трошкове горива стечајног управника за потребе вођења стечајног поступка у месецу децембру 2020. године у износу од
3.000,00, према Рачуну «ЛУКОИЛ СРБИЈА» ад Београд од 05.12.2020. године,
            - Трошкове горива стечајног управника настали у новембру 2020. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИА» ад Београд од 02.11.2020.
године у износу од 4.305,00 динара,
            - Трошкове горива стечајног управника настали у новембру 2020. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИА» ад Београд од 06.11.2020.
године, у износу од 5.000,00 динара,
            - Трошкове горива стечајног управника настали у јануару 2021. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИА» ад Београд од 02.01.2021.
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године, у износу од 5.000,00 динара,
            - Трошкове горива стечајног управника за потребе вођења стечајног поступка у месецу фебруару 2021. године у износу од
5.000,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИА» ад Београд од 19.02.2021. године).

            5. Пошта и телефон - плаћени трошкови у износу од 6.043,00 динара се односе на:
            - Трошкове слања поштом пријаве потраживања у стечајном поступку  6. Ст. 11/2018 који се води пред Привредним судом у
Лесковцу над стечајним дужником «PRODUCT» доо Лесковац у стечају - 135,00 динара,
            - Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС
Телеком Србија» а.д. од 01.11.2020. године за телеком услуге за период 01.10.2020-31.10.2020. године),
            - Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком
Србија» а.д. од 01.01.2021. године за телеком услуге за период 01.12.2020-31.12.2020. године),
            - Трошкове отпреме поште у месецу фебруару 2021. године у укупном износу од 585,00 динара (5 писама),
            - Трошкове  мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС
Телеком Србија» а.д. од 01.02.2021. године за телеком услуге за период 01.01.2021-31.01.2021. године),
            - Трошкове отпреме поште у месецу јануару 2021. године у укупном износу од 248,00 динара, на име слања поште  Привредном
суду у Нишу (135,00 динара) и «Halkbank» ад Београд, Филијала у Нишу (113,00 динара),
            - Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком
Србија» а.д. од 01.01.2021. године за телеком услуге за период 01.12.2020-31.12.2020. године),
            - Трошкове отпреме поште у месецу јануару 2021. године у укупном износу од 248,00 динара, на име слања поште  Привредном
суду у Нишу (135,00 динара) и «Halkbank» ад Београд, Филијала у Нишу (113,00 динара),
            - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС
Телеком Србија» а.д. од 01.02.2021. године за телеком услуге за период 01.01.2021-31.01.2021. године),
            - Трошкове отпреме поште у месецу фебруару 2021. године у укупном износу од 585,00 динара (5 писама).

            8. . Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 7.842,01 динара односе на трошкове дневног
обрачуна провизије и накнаде за одржавање рачуна «Комерцијалне банке» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног
дужника.

            13. Дневнице и путни трошкови - плаћени трошкови у износу од 2.020,00 динара:
            - Трошкови путарине стечајног управника на релацији Пирот - Београд у износу од 1.150,00 динара, ради приступа рочишту за
главну расправу пред Управним судом у Београду у предмету 27 У 129/2016,
            - Трошкови путарине стечајног управника на релацији Београд - Ниш у износу од 870,00 динара, ради приступа рочишту за главну
расправу пред Управним судом у Београду у предмету 27 У 129/2016.

            15. Бруто зараде по уговору о делу - плаћени трошкови у износу од 308.613,38 динара се односе на:
             - Накнаду сараднику стечајног управника на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, Оливеру Ристићу, дипл. инж. електр,
према закљученом уговору о делу за месец новембар 2020. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,
            - Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон, према закљученом уговору о делу за
месец новембар 2020. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 30.367,04 динара (износ минималне цене рада
по радном часу 172,54 динара, «Службени гласник РС», број 65/2019), односно бруто 52.360,40 динара,
            - Накнаду сараднику стечајног управника на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, Оливеру Ристићу, дипл. инж. електр,
према закљученом уговору о делу за месец децембар 2020. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,
            - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон, према закљученом уговору о делу за
месец децембар 2020. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 30.367,04 динара (износ минималне цене рада
по радном часу 172,54 динара, «Службени гласник РС», број 65/2019), односно бруто 57.347,11 динара,
           - Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. према закљученом уговору о делу за
месец јануар 2021. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 30.900,24 динара (износ минималне цене рада по
радном часу 183,93 динара, «Службени гласник РС», број 116/2020), односно бруто 55.816,91 динара,
            - Накнаду сараднику стечајног управника на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, Оливеру Ристићу, дипл. инж. електр,
према закљученом уговору о делу за месец јануар 2021. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,
            - Накнаду сараднику стечајног управника на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, Оливеру Ристићу, дипл. инж. електр,
према закљученом уговору о делу за месец фебруар 2021. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,
            - Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон, према закљученом уговору о делу за
месец фебруар 2021. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 29.428,80 динара (износ минималне цене рада
по радном часу 183,93 динара, «Службени гласник РС», број 116/2020), односно бруто 53.158,96 динара,
            - Накнаду административном сараднику стечајног управника Љубинку Костуру, према закљученом уговору о делу за месец јануар
2020. године, у бруто износу од 15.000,00 динара,
            - Накнаду ангажованом лицу на рачуноводственим пословима Јелени Филиповић, према закљученом уговору о делу за месец
децембар 2018. године, у бруто износу од 15.000,00 динара (део 14.930,00 динара).

            16. Књиговодствене услуге - плаћени трошкови у износу од 40.000,00 динара се односе на:
            - Накнаду за књиговодствене услуге за период од 01.11.2020. до 30.11.2020. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према
Рачуну бр. 301120/18 од 30.11.2020. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот,
            - Накнаду за књиговодствене услуге за период од 01.12.2020. до 31.12.2020. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према
Рачуну бр. 311220/18 од 31.12.2020. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот,
             - Накнаду за књиговодствене услуге за период од 01.02.2021. до 28.02.2021. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према
Рачуну бр. 280221/18 од 28.02.2021. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот,
             - Накнаду за књиговодствене услуге за период од 01.01.2021. до 31.01.2021. године у бруто износу од 10.000,00 динара, према
Рачуну бр. 310121/18 од 31.01.2021. године, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот.
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            17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - плаћени трошкови у износу од 94.380,00 динара
            - Накнада трошкова адвокату Марку Крстићу из Ниша, према Рачуну бр. 78/20 од 04.11.2020. године у укупном износу од
20.740,00 динара, за приступ усменој јавној  расправи дана 03.11.2020. године у предмету 27 У 129/2016 пред Управним судом у
Београду, од чега за заступање 13.500,00 динара и на име трошкова горива и путарине 7.240,00 динара,
            - Накнада адвокату Марку Крстићу из Ниша, према Рачуну бр. 07/21 од 21.01.2021. године у укупном износу од 51.640,00 динара,
од чега 44.100,00 динара (у висини од ½ адвокатске тарифе) за заступање дана 20.01.2021. године у предмету 12 П. 6222/2020 пред
Привредним судом у Београду, по тужби Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против туженог Стечајне масе ПЗП «БЕОГРАД» ад
Београд у стечају, и 7.540,00 динара на име трошкова горива и путарине на релацији Ниш-Београд-Ниш, вредност спора
2.940.380.553,08 динара.
            - Накнада адвокату Марку Крстићу из Ниша, према Рачуну бр. 08/21 од 27.01.2021. године у износу од 22.000,00 динара (у висини
од ½ адвокатске тарифе), за заступање дана 27.01.2021. године у предмету 2 П. 390/2017 пред Привредним судом у Нишу, по тужби
Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају против тужених: 1. Стечајне масе ПЗП «БЕОГРАД» ад Београд у стечају и 2. Агенције за
вођење спорова у поступку приватизације, вредност спора 1.529.588.296,00 динара.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику
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10.540.700.378,62

Коментар

4. III исплатни ред

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате: -1.387.409.291,58 динара

            У стечајном поступку Посл. бр. 9. Ст. 34/2014, који се води пред Привредним судом у Нишу над Стечајном масом Предузећа за
путеве «НИШ» ад Ниш у стечају, за потребе израде нацрта за делимичну деобу неопходно је утврдити стање преосталог потраживања
поверилаца код којих је дошло до промене висине потраживања у односу на потраживања у коначној листи потраживања, а у циљу
намирења поверилаца у складу са начелом сразмерног намирења поверилаца, њиховог једнаког третмана и равноправног положаја,
прописаних чланом 3. и 4. Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС).
            Сходно наведеном, заступник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају упутио је захтев свим познатим повериоцима, код којих
је према његовим сазнањима дошло до промене висине потраживања, да у што краћем року доставе потврду о стању преосталог
потраживања према Стечајној маси ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају након намирења од стране главног дужника, солидарних дужника,
јемаца, приступалаца дугу или по било ком другом основу. Такође је позвао исте повериоце да доставе податке о томе од којих лица и
када су делимично или у целости намирили своје признато/ утврђено потраживање.
            Стечајни управник напомиње да је у току стечајног поступка уновчена целокупна позната имовина стечајног дужника која је била
предмет обезбеђења потраживања поверилаца са утврђеним разлучним правом. Након продаје имовине предмета обезбеђења, из
остварене продајне цене извршено је намирење разлучних поверилаца у складу са Законом о стечају. Чланом 49. став. 2. Закона о
стечају прописано је да ако је износ потраживања разлучних поверилаца већи од износа средстава остварених продајом имовине на
којој су стекли разлучно право, право на намирење за разлику у висини тих износа остварују као стечајни повериоци. Предлогом за
измену Коначне листе којом се утврђују потраживања и њихов исплатни ред, утврђена потраживања разлучних повериоца у висини
разлике до износа средстава којима су намирени након продаје имовине на којој су стекли разлучно право, стечајни управник разврства
као необезбеђена у трећи исплатни ред.
            На основу достављених потврда о стању дуга и података и обавештења о намирењу, стечајни управник је поднео дана 05.02.2021.
године предлог стечајном судији за измену Коначне листе којом се утврђују потраживања и њихов исплатни ред.
            Решењем Привредног суда у Нишу 9. Ст. 34/2014 од 09.03.2021. године ИСПРАВЉА СЕ Закључак о коначној листи пријављених
потраживања на начин како следи:
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            1. За повериоца «EOS MATRIX» доо Београд (раније поверилац «Sberbank Srbija» ад Београд, још раније «Volksbank» ад Нови
Београд), ул. Ђорђа Станојевића бр. 14, Београд, са пријавом потраживања број 4, утврђује се потраживање као необезбеђено у трећем
исплатном реду у износу од 66.781.210,53 динара.
*Поднесак стечајног повериоца «EOS MATRIX» доо Београд од 21.12.2020. године
            2. За повериоца «УНИВЕРЗАЛ БАНКА» ад Београд - у стечају, ул. Француска бр. 29, Београд, са пријавом потраживања број 98,
утврђује се потраживање као необезбеђено у трећем исплатном реду у износу од 0,00 динара.
*Достава података о намирењу повериоца «УНИВЕРЗАЛ БАНКА» ад Београд - у стечају од 24.12.2020. године
            3. За повериоца «АИК Банка» а.д. Београд, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 115 ђ, 11070 Београд-Нови Београд, са пријавом
потраживања број 122, утврђује се потраживање као обезбеђено у износу од 0,00 динара и као необезбеђено у трећем исплатном реду
у износу од 3.247.070.227,10 динара.
*Поднесак повериоца «АИК Банка» а.д. Београд – Обавештење и стању утврђених потраживања и уступању дела потраживања од
15.01.2020. године
            4. За повериоца «UNICREDIT BANK SRBIJA» а.д. Београд, ул. Рајићева бр. 27-29, Београд, са пријавом потраживања број 315,
утврђује се потраживање као обезбеђено у износу од 0,00 динара и као необезбеђено у трећем исплатном у износу од 1.648.151.462,07
динара.
Поднесак стечајног повериоца – обавештење о намирењу потраживања од 25.12.2020. године и *Потврда бр. 30457/2020 од 18.12.2020.
године, «UNICREDIT BANK SRBIJA» а.д. Београд
            5. За повериоца «Комерцијална банка» ад Београд, ул. Светог Саве бр. 14, Београд, са пријавом потраживања број 507, утврђује
се потраживање као необезбеђено у трећем исплатном реду у износу од 237.931.499,05 динара.
*Поднесак стечајног повериоца – Одговор на позив стечајног управника стечајног дужника за достављањем потврде о стању дуга и
података о намирењу од 29.12.2020. године, «Комерцијална банка» ад Београд
            6. За повериоца «BANCA INTESA» ад Београд, ул. Милентија Поповића бр. 7б, 11070 Београд-Нови Београд, са пријавом
потраживања број 722, утврђује се потраживање као обезбеђено у износу од 0,00 динара и као необезбеђено у трећем исплатном реду
у износу од 175.489,49 динара.
*Потврда о стању дуга «BANCA INTESA» ад Београд, послата електронском поштом дана 02.02.2021. године
            7. За повериоца «NDM LEASING» доо Београд (раније «HETA LEASING» доо Београд, још раније «HYPO ALPE ADRIA LEASING» доо
Београд) ул. Булевар Михајла Пупина бр. 115 в, Нови Београд, са пријавом потраживања број 759, утврђује се потраживање као
необезбеђено у трећем исплатном реду у износу од 40.718.383,37 динара.
*Преглед неплаћених потраживања на дан 21.12.2020. године, без обрачунатих затезних камата, «NDM LEASING» доо Београд
            8. За повериоца «NDM ASSET RESOLUTION» доо Београд (раније «HETA ASSET RESOLUTION» доо Београд, још раније «HYPO ALPE-
ADRIA-RENT» доо Београд) ул. Булевар Михајла Пупина 115 в, Нови Београд, са пријавом потраживања број 776, утврђује се
потраживање као необезбеђено у трећем исплатном реду у износу од 541.025,00 динара.
*Аналитичкa картица на дан 09.08.2017. године «HETA ASSET RESOLUTION» доо Београд, којом се потврђује да је поверилац делимично
намирио своје потраживање од стране главног дужника «NIBENS GROUP» доо у стечају у укупном износу од 4.803.768,10 динара
            9. За повериоца «Eurobank» a.d., ул. Вука Караџића бр. 10, Београд, са пријавом потраживања број 773, утврђује се потраживање
као необезбеђено у трећем исплатном реду у износу од 303.578.496,51 динара.
*Одговор на позив за достављање података о намирењу «Eurobank» a.d., преко пуномоћника адвоката Светлане Анђелковић
–Милошевић од 12.01.2021. године
            10. За повериоца «Raiffeisen banka» ад Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16, Београд-Нови Београд, са пријавом потраживања
број 790, утврђује се потраживање као обезбеђено у износу од 0,00 динара и као необезбеђено у трећем исплатном реду у износу од
0,00 динара.
*Одговор повериоца на захтев за доставу података стечајног управника од дана 19.01.2015. године, «Raiffeisen banka» ад Београд од
26.01.2015. године

           Решењем Привредног суда у Нишу 9. Ст. 34/2014 од 08.03.2021. године КОНСТАТУЈЕ СЕ да «VMF INVESTMENT» дoo Београд (Савски
венац), ул. Сметанина бр. 9, матични број: 21003751, ПИБ: 108458874, СТУПА НА МЕСТО стечајног повериоца «АИК БАНКА» ад Београд,
матични број: 06876366, ПИБ: 100618836, ул. Булевар Михаила Пупина бр.115 ђ, Нови Београд, по основу Уговора о уступању
потраживања, бр. ОПУ: 1242-2020 од 03.09.2020. године, а до износа утврђеног потраживања од 142.683.029,35 динара, по пријави
потраживања «АИК банка» ад Београд која је заведена пред овим судом под бр. 122.
            Истим решењем ИСПРАВЉА СЕ Закључак о коначној листи пријављених потраживања овога суда и Закључак о листи утврђених
потраживања 1. Ст.бр.676/2011, оба од 08.01.2013.године, у делу пријаве потраживања број 122, стечајног повериоца «АИК банка» ад
Београд, на тај начин што на његово место за износ утврђеног потраживања од 142.683.029,35 динара, у трећем исплатном реду, ступа
стечајни поверилац «VMF INVESTMENT» доо Београд (Савски венац).
            Поднеском од 12.03.2021. године «АИК банка» а.д. Београд је доставила стечајном судији и стечајном управнику податке о
делимичном намирењу утврђених потраживања у предметном стечајном поступку, а до ког намирења је дошло од стране трећих лица
након што је Банка суду и стечајном управнику доставила поднесак од 14.01.2021. године.
            У наведеном периоду, након 14.01.2021. године, а закључно са даном достављања овог поднеска, «АИК банка» а.д. Београд
делимично је намирила потраживања утврђена у стечајном поступку над овде дужником у укупном износу од 6.375.211,70 динара.
Преостало утврђено потраживање као необезбеђено у трећем исплатном реду износи 3.240.695.015,40 динара.

            Поступајући по Захтеву стечајног управника број 262 од 12.12.2020. године, у вези поступка Пословни број 9. Ст. 34/2014 (раније
Ст. 676/2011), који је «Универзал банка» а.д. Београд - у стечају примила дана 17.12.2020. године, «Универзал банка» а.д. Београд - у
стечају обавештава стечајног управника да је, након доставе података у допису од 24.12.2019. године, имала две уплате и то:
- 60.000.000,00 рсд од 30.12.2019. године, уплатилац Општина Прокупље и
- 67.126.258,16 рсд од 14.01.2020. године, уплатилац Општина Прокупље.
           Овим уплатама је намирено у целости признато/утврђено потраживање Универзал банке ад Београд у - стечају од дужника
Стечајне масе Предузећа за путеве «НИШ» ад у стечају, матични број 27002692 у укупном износу од 319.184.021,20 динара, по основу
Уговора о продаји потраживања бр. 174 од 31.12.2010. године, које је Предузеће за путеве «НИШ» ад у стечају имало према Дирекцији
за изградњу, урбанизам и стамбене послове општине Прокупље.

Исплаћене обавезе у извештајном периоду: 41.818.431,67 динара

            Намирење разлучног повериоца «UNICREDIT BANK SRВIJA» а.д. Београд као стечајног, у складу са решењем о главној деоби у
укупном износу од 41.818.431,67 динара.
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2021.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

42.451.244,53 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2021.

 5.

42.404.602,06

 4.

2.991.977,52

 2. 2.945.335,05

 6.

Укупан одлив

Коментар

У току извештајног периода платни промет се одвијао преко рачуна Стечајне масе број 205-213291-27, који се води код «Комерцијалне
банке» ад Београд.

Почетно стање на рачунима:

На рачуну број 205-213291-27, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд, на дан 01.01.2021. године се налазио износ од
42.451.244,53 динара (Извод број 61 од 31.12.2020. године).

На дан 01.01.2021. године на рачунима код пословних банака се налазе орочени депозити у укупном износу од 480.000.000,00 динара, и
то:
- орочена средства код «Halkbank» ад Београд у износу од 280.000.000,00 динара,
- орочена средства код «Eurobank» ад Београд у износу од 200.000.000,00 динара.

Крајње стање на рачунима:

На рачуну број 205-213291-27, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд, на дан 31.03.2021. године се налази износ од
2.992.477,52 динара (Извод број 15 од 31.03.2021. године).

На дан 31.03.2021. године на рачунима код пословних банака се налазе орочени депозити у укупном износу од 480.000.000,00 динара, и
то:
- орочена средства код «Halkbank» ад Београд у износу од 280.000.000,00 динара,
- орочена средства код «Eurobank» ад Београд у износу од 200.000.000,00 динара.

24.293,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.21.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 24.793,00

 4. 500,0031.03.2021.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У току извештајног периода преко благајне је извршена исплата трошкова стечајног поступка у износу од 24.793,00 динара, који се
односе на исплату трошкова слања поште, коришћења мобилног и фиксног телефона, интернета и горива стечајног управника.
Трошкови су од стране стечајног управника плаћени готовински, а преко благајне је извршена накнада/рефундација наведених
трошкова стечајном управнику готовинском исплатом, након одобрења исплате трошкова од стране стечајног судије.

Исплаћене трошкове чине:
- Трошкови горива стечајног управника настали у новембру 2020. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИА» ад Београд од 02.11.2020. године
у износу од 4.305,00 динара,
- Трошкови горива стечајног управника настали у новембру 2020. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИА» ад Београд од 06.11.2020. године,
у износу од 5.000,00 динара,
- Трошкови путарине стечајног управника на релацији Пирот - Београд у износу од 1.150,00 динара и трошкови путарине на релацији
Београд - Ниш у износу од 871,00 динара, ради приступа рочишту за главну расправу дана 03.11.2021. године пред Управним судом у
Београду у предмету 27 У 129/2016,
- Слање поштом у новембру 2020. године пријаве потраживања у стечајном поступку  6. Ст. 11/2018 који се води пред Привредним
судом у Лесковцу над стечајним дужником «PRODUCT» доо Лесковац у стечају - 135,00 динара,
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком
Србија» а.д. од 01.11.2020. године за телеком услуге за период 01.10.2020-31.10.2020. године),
- Трошкови горива стечајног управника настали у јануару 2021. године, према Рачуну «ЕКО СЕРБИА» ад Београд од 02.01.2021. године, у
износу од 5.000,00 динара,
- Трошкови горива стечајног управника за потребе вођења стечајног поступка у месецу фебруару 2021. године у износу од 5.000,00
динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИА» ад Београд од 19.02.2021. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 500,00 динара (део рачуна «МТС Телеком
Србија» а.д. од 01.01.2021. године за телеком услуге за период 01.12.2020-31.12.2020. године),
- Трошкови отпреме поште у месецу јануару 2021. године у укупном износу од 248,00 динара, на име слања поште  Привредном суду у
Нишу (135,00 динара) и «Halkbank» ад Београд, Филијала у Нишу (113,00 динара),
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- Трошкови отпреме поште у месецу фебруару 2021. године у укупном износу од 585,00 динара (5 писама),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком
Србија» а.д. од 01.02.2021. године за телеком услуге за период 01.01.2021-31.01.2021. године).

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Марија Станковић, дипл.екон.1. 121.063,12

Оливер Ристић, дипл.инж.2. 38.160,00

Марко Костић, адвокат3. 94.380,00

«ПИ-СОФТ» доо Пирот4. 40.000,00

293.603,12Укупно

У извештајном периоду од стране стечајног управника, а по добијеној сагласности од стране стечајног судије, ангажована су следећа два
лица закључењем уговора о делу:

1. Марија Станковић, дипл. екон. у периоду од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године на  пословима административног сарадника
стечајног управника.
Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић дипл. екон, према закљученом уговору о делу за период
јануар - март 2021. године, одређена је у висини минималне цене рада за месец према могућем броју радних часова (износ минималне
цене рада по радном часу 183,93 динара, «Службени гласник РС», број 65/2019), уз дату сагласност стечајног судије на ангажовање лица
Решењем 9. Ст. 34/2014 од 30.12.2020.године.
У извештајном периоду Станковић Марији, дипл. екон. ангажованој на административним пословима, исплаћена је накнада за
ангажовање у периоду новембар 2020. године - фебруар 2021. године у укупном нето износу од 121.063,12 динара.

2. Оливер Ристић, дипл. инж. у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у и на другим
пословима.
Накнада сараднику стечајног управника на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у и на другим пословима, Оливеру Ристићу, дипл.
инж. електр. према закљученом уговору о делу, износи 15.000,00 динара месечно у бруто износу, уз дату сагласност стечајног судије на
ангажовање лица Решењем 9. Ст. 34/2014 од 30.12.2020. године.
У извештајном периоду Оливеру Ристићу, дипл. инж, ангажованом на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у и на другом
пословима, исплаћена је накнада за ангажовање у периоду новембар 2020. године - фебруар 2021. године укупном нето износу од
38.160,00 динара.

У извештајном периоду ангажован је Марко Крстић, адвокат из Ниша, за пружање услуга заступање Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у
стечају у споровима пред Привредним судом у Нишу и пред другим судовима и државним органима.
Адвокату Марку Крстићу исплаћена је накнада у бруто износу од 94.380,00 динара за период новембар 2020 - јануар 2021.

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција «ПИ-СОФТ» доо Пирот уз накнаду за пружање књиговодствених услуга у
бруто износу од 10.000,00 динара месечно.
Агенцији  «ПИ-СОФТ» исплаћена је накнада за пружене услуге у периоду новембар 2020 - фебруар 2021. године у укупном износу од
40.000,00 динара.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

480.000.000,00

Потраживања

Имовина

 2.

5.043.168,59

Депозит за продају имовине и/или закуп

427.128.023,16

0,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

915.163.669,27

Лиценце и патенти

0,00

2.992.477,52

 8.

31.03.2021.

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 периода:
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1. Готовина и готовински еквиваленти:
- на рачуну број 205-213291-27, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд, на дан 31.03.2021. године налази износ од
2.992.477,52 динара (Извод број 15 од 31.03.2021 године).

2. Орочена средства у износу од 480.000.000,00 динара на дан 31.03.2021. године чине:
- орочена средства код «Eurobank» ад Београд у износу од 200.000.000,00 динара,
- орочена средства код «Halkbank» ад Београд у износу од 280.000.000,00 динара.

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

06.01.2021.  Решење којим се даје сагласност на ангажовање два лица 9. Ст.34/2014
Решењем Привредног суда у Нишу 9. Ст. 34/2014 од 30.12.2020. године даје се сагласност стечајном управнику Стечајне масе ПЗП
«НИШ» ад Ниш у стечају на ангажовање два лица:
1. Марија Станковић, дипл. екон. из Пирота, ул. Први мај бр. 62, на пословима административног сарадника, закључењем уговора о
делу са периодом важења од 01.01.2021. до 30.06.2021. године уз месечну накнаду у висини минималне нето зараде,
2. Оливер Ристић, дипл. инж. електр. из Ниша, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 19/78, на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у,
Систему за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање и на дугим пословима, закључењем уговора о делу са
периодом важења од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

11.01.2021.  Закључак Привредног суда у Нишу - Поднесак «UniCredit Bank Srbija» ад Београд
Закључком Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 30.12.2021. године, доставља се стечајном управнику Поднесак
повериоца «UniCredit Bank Srbija» ад Београд од 25.12.2020. године са обавештењем о делимичном намирењу потраживањима.

15.01.2021.  Преглед неплаћених потраживања на дан 21.12.2020 - «Комерцијална банка» ад Београд
Закључком Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 15.01.2021. године, доставља се стечајном управнику стечајног дужника
Стечајнa масa ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају поднесак повериоца «Комерцијалне банке» ад Београд од 04.01.2021. године о стању дуга и
подацима о делимичном намирењу потраживања.

19.01.2021.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу децембру  2020
Поступајући у складу са чланом 18, став 1, тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС),
стечајни управник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају подноси стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату
средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец
децембар 2020. године, у укупном износу од 168.967,11 динара.

21.01.2021.  ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар -
Поступајући у складу са чланом 29. став 1. Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС), стечајни
управник у доставља стечајном судији Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од
01.10.2020. до 31.12.2020. године.

25.01.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 21.01.2021. године налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца
приговора за суђење у разумном року и то за Лилић Ивана 14 Р4 Ст. бр.66/2021.
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25.01.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014  налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају,
да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у предметном поступку стечаја, евентуално
о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално другим разлозима због којих поступак
није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца приговора за суђење у разумном року
и то за Панајотовић Предрага 14 Р4 Ст. бр. 62/2021.

25.01.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014  налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају,
да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у предметном поступку стечаја, евентуално
о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално другим разлозима због којих поступак
није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца приговора за суђење у разумном року
и то за Тоскић Саву 7 Р4 Ст. бр. 41/2021

25.01.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014  налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају,
да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у предметном поступку стечаја, евентуално
о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално другим разлозима због којих поступак
није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца приговора за суђење у разумном року
и то за Живковић Ивана 2 Р4 Ст. бр. 40/2021

28.01.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 21.01.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 21.01.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Илић Ивана.

28.01.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 21.01.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 21.01.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Живковић Ивана и Тоскић Саве.

28.01.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 21.01.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 21.01.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Панајотовић Предрага.

28.01.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014  налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају,
да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у предметном поступку стечаја, евентуално
о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално другим разлозима због којих поступак
није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца приговора за суђење у разумном року
и то за Благојевић Драгана 7 Р4 Ст. бр. 76/2021.

28.01.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 25.01.2021.године,  налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца
приговора за суђење у разумном року и то за Гуњић Ивана 7 Р4 Ст. бр. 64/2021.

28.01.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014  налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају,
да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у предметном поступку стечаја, евентуално
о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално другим разлозима због којих поступак
није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца приговора за суђење у разумном року
и то за Крстић Владислава 7 Р4 Ст. бр. 75/2021.

28.01.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 25.01.2021.године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца
приговора за суђење у разумном року и то за Станчић Владица 7 Р4 Ст. бр. 61/2021.

29.01.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 25.01.2021.године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца
приговора за суђење у разумном року и то за Цветковић Зорана 14 Р4 Ст. бр. 95/2021.

29.01.2021.  Решење којим се одобрава исплата трошкова за децембар 2020.
Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 26.01.2021. године ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА ТРОШКОВА стечајног поступка
стечајног дужника Стечајна маса ПЗП «НИШ» из Ниша, у стечају, за месец децембар 2020. године у укупном износу од 168.967,11 динара
и то у свему према приложеном акту - захтеву стечајног управника, од 21.01.2021. године за одобрење трошкова стечајног поступка.
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31.01.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 25.01.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 25.01.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Станчић Владице.

31.01.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 25.01.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 25.01.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Гуњић Ивана.

31.01.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 25.01.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 25.01.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Благојевић Драгана и Цветковић Зорана.

02.02.2021.  ЗАХТЕВ за достављањем исправне потврде о стању дуга
Стечајни управник је дана 02.02.2021. године упутио стечајном повериоцу «BAUMEISTER» доо Београд доо Београд, Захтев за
достављањем исправне потврде о стању дуга и података о намирењу потраживања.

03.02.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 01.02.2021.године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца
приговора за суђење у разумном року и то за Куртић Гагу 7 Р4 Ст. бр. 94/2021.

03.02.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 28.01.2021.године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца
приговора за суђење у разумном року и то за Цонић Ацу 2 Р4 Ст. бр. 65/2021.

03.02.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 28.01.2021.године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца
приговора за суђење у разумном року и то за Тричковић О. Бобана 2 Р4 Ст. бр. 60/2021.

03.02.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 01.02.2021.године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца
приговора за суђење у разумном року и то за Здравковић Драгана 7 Р4 Ст. бр. 63/2021.

03.02.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 28.01.2021.године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца
приговора за суђење у разумном року и то за Лилић Бојана 2 Р4 Ст. бр. 63/2021.

03.02.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 28.01.2021.године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца
приговора за суђење у разумном року и то за Милановић Слободана 2 Р4 Ст. бр. 97/2021.

03.02.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 28.01.2021.године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца
приговора за суђење у разумном року и то за Милошевић Љубисава 2 Р4 Ст. бр. 90/2021.

03.02.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 28.01.2021.године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца
приговора за суђење у разумном року и то за Радовановић Славољуба 2 Р4 Ст. бр. 93/2021.
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04.02.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 25.01.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 25.01.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Крстић Владислава.

04.02.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 25.01.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 28.01.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Милановић Слободана.

04.02.2021.  ПРЕДЛОГ за измену Коначне листе потраживања
Заступник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају упутио је захтев свим познатим повериоцима, код којих је према његовим
сазнањима дошло до промене висине потраживања, да у што краћем року доставе потврду о стању преосталог потраживања према
Стечајној маси ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају након намирења од стране главног дужника, солидарних дужника, јемаца, приступалаца
дугу или по било ком другом основу. Такође је позвао исте повериоце да доставе податке о томе од којих лица и када су делимично или
у целости намирили своје признато/ утврђено потраживање.
На основу достављених потврда о стању дуга и података и обавештења о намирењу, стечајни управник је дана 05.02.2021. године
поднео стечајном судији Предлог за измену Коначне листе којом се утврђују потраживања и њихов исплатни ред.

04.02.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 01.02.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 01.02.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Куртић Гаге.

04.02.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 01.02.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 01.02.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Здравковић Драгана.

04.02.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 28.01.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 28.01.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Лилић Бојана.

04.02.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 28.01.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 28.01.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Цолић Аце.

04.02.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 28.01.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 28.01.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Тричковић О. Бобана.

04.02.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 28.01.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 28.01.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Радовановић Славољуба.

04.02.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 28.01.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 28.01.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Милошевић Љубисава.

08.02.2021.  Решење Привредног суда у Београду
Дана 08.02.2021. године примљено је Решење Привредног суда у Београду Посл. бр. 11. Ст. 5/2014 од 15.01.20121. године, којим се
констатује да је извршена продаја имовине стечајне масе стечајног дужника закључењем Уговора о купопродаји имовине -
потраживања од 24.12.2020. године, између стечајне масе стечајног дужника «NIBENS GROUP» у стечају и Дејана Драгојевића из
Београда, као купца.

13.02.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 10.02.2021.године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца
приговора за суђење у разумном року и то за Стевановић Бобана 7 Р4 Ст. бр. 189/2021, Тодоровић Драгана 7 Р4 Ст. бр. 188/2021,
Јовановић Миомира 7 Р4 Ст. бр. 89/2021, Ђорђевић Милана 7 Р4 Ст. бр. 87/2021 и Вељковић Славољуба 7 Р4 Ст. бр. 88/2021.

14.02.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 10.02.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 10.02.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносилаца Стевановић Бобана 7 Р4 Ст. бр. 189/2021, Тодоровић Драгана
7 Р4 Ст. бр. 188/2021, Јовановић Миомира 7 Р4 Ст. бр. 89/2021, Ђорђевић Милана 7 Р4 Ст. бр. 87/2021 и Вељковић Славољуба 7 Р4 Ст.
бр. 88/2021.

14.02.2021.  ДОПУНА предлога за измену Коначне листе потраживања
Дана 14.02.2021. године стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу ДОПУНУ Предлога за измену Коначне листе
потраживања.

19.02.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 11.02.2021.године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
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предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца
приговора за суђење у разумном року и то за Османовић Славољуба  7 Р4 Ст. бр. 237/2021, Куртић Мирослава 7 Р4 Ст. бр. 236/2021,
Коцић Саше 7 Р4 Ст. бр. 235/2021 и Станковић Тихомира 7 Р4 Ст. бр. 234/2021.

19.02.2021.  Закључак Привредног суда у Нишу
Дана 19.02.2021. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу од 17.02.2021. године којим се доставља стечајном управнику
пуномоћје од 10.02.2021. године за адвоката Ступар Драгана и других да заступају привредно друштво «VMF INVESTMENT» дoo Београд
(Савски венац), ул. Сметанина бр. 9, матични број: 21003751, пред Привредним судом у Нишу у поступку који се води под пословним
бројем Ст.бр.34/2014.

22.02.2021.  Закључак Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 18.02.2021 - «VMF INVESTMENT» дoo Београд
Привредни суд у Нишу је донео дана 18.02.2021. године ЗАКЉУЧАК Посл. бр. 9. Ст. 34/2014, којим се доставља стечајном управнику
стечајног дужника Стечајна маса ПЗП  «НИШ» из Ниша, у стечају поднесак «VMF INVESTMENT» дoo Београд (Савски венац) од 10.02.2021.
године и којим се налаже стечајном управнику да се изјасни о истом у року од 15 дана од пријема овог закључка.

25.02.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 11.02.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 11.02.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Османовић Славољуба  7 Р4 Ст. бр. 237/2021, Куртић
Мирослава 7 Р4 Ст. бр. 236/2021, Коцић Саше 7 Р4 Ст. бр. 235/2021 и Станковић Тихомира 7 Р4 Ст. бр. 234/2021.

26.02.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 09.02.2021. године о поднеску Драгане Стевић из Ниша
Закључком стечајног судије Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 09.02.2021. године, ДОСТАВЉА СЕ стечајном управнику стечајног дужника
Стечајна маса ПЗП «НИШ» из Ниша, у стечају, поднесак Драгане Стевић из Ниша, ул. Змаја од Ноћаја бр. 14, правног следбеника
стечајног повериоца пок. Зорана Стевића, бив. из Ниша, од 05.02.2021 године, те се налаже стечајном управнику да се изјасни о истом, у
року од 15 дана од дана пријема закључка.
Поступајући по налогу из Закључка стечајни управник доставља суду изјашњење.

03.03.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 18.02.2021.
Стечајни управник је дана 03.03.2021. године доставио Привредном суду у Нишу ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка Посл. бр. 9. Ст.
34/2014 од 18.02.2021.године у односу на поднесак «VMF INVESTMENT» дoo Београд (Савски венац), ул. Сметанина бр. 9, матични број:
21003751 од 10.02.2021. године.

01.03.2021.  Потврда по захтеву адвоката Милана Лукића
Стечајни управник је дана 01.03.2021. године издао ПОТВРДУ по захтеву адвоката Милана Лукића којом се потврђује да се непокретност
на локацији Добриновићева бр. 7  у Београду, не налази у стечајној маси Стечајне масе Предузећа за путеве "НИШ" ад Ниш у стечају.

02.03.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 12.02.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 12.02.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Ђорђевић Живорада.

03.03.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 25.02.2021.године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца
приговора за суђење у разумном року за Зорана Јовановића 10.Р4.Ст.бр.531/2021.

03.03.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 01.03.2021.године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца
приговора за суђење у разумном року и то за Бенић Новицу 14.Р4.Ст.бр.543/2021.

03.03.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 01.03.2021.године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус
подносилаца приговора за суђење у разумном року за Кулић Драгољуба и других.

03.03.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 01.03.2021.године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца
приговора за суђење у разумном року за Куртић Милана 2.Р4.Ст.бр.536/2021 и Ракић Синише 2.Р4.Ст.бр.542/2021.

03.03.2021.  Предујам трошкова допунског вештачења 2 П 390/2017
На рочишту за главну расправу од 26.01.2021. године у предмету 2 П 390/2017, у предмету по тужби Стечајне масе Предузећа за путеве
Предузеће за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају, против тужених: 1. Стечајна маса Предузећа за путеве Предузеће за путеве «БЕОГРАД»
ад Београд – у стечају, 2. Агенција за вођење спорова у поступку приватизације ради обављања стручних послова заступања у
поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима, наложено је тужиоцу Стечајној маси
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Предузећа за путеве «НИШ» ад Ниш - у стечају да уплати предујам трошкова допунског вештачења у износу од 48.000,00 динара.

05.03.2021.  Доказ о уплати доплате предујма трошкова допунског вештачења
Поступајући по налогу са рочишта за главну расправу од 26.01.2021. године у предмету 2 П 390/2017, тужилац Стечајнa масa Предузеће
за путеве «НИШ» ад Ниш у стечају доставља Суду доказ о уплати предујма допунског вештачења.

05.03.2021.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јануару  2021
Поступајући у складу са чланом 18, став 1, тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС),
стечајни управник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају подноси стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату
средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар
2021. године у укупном износу од 209.294,91 динара.

05.03.2021.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару  2021
Поступајући у складу са чланом 18, став 1, тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС),
стечајни управник Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају подноси стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату
средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар
2021. године, у укупном износу од 90.393,96 динара.

09.03.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 25.02.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 25.02.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Зорана Јовановића.

09.03.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 01.03.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 01.03.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносилаца Драгољуба Кулића и других.

09.03.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 01.03.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 01.03.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Новице Бенић.

09.03.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 01.03.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 01.03.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Милана Куртића и Синише Ракића.

16.03.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 10.03.2021.године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца
приговора за суђење у разумном року за Цонић Предрага 14. Р4.Ст.бр.627/2021.

16.03.2021.  Решење Привредног суда у Нишу - «VMF INVESTMENT»
Решењем Привредног суда у Нишу 9. Ст. 34/2014 од 08.03.2021. године КОНСТАТУЈЕ СЕ да «VMF INVESTMENT» дoo Београд (Савски
венац), ул. Сметанина бр. 9, матични број: 21003751, ПИБ: 108458874, СТУПА НА МЕСТО стечајног повериоца «АИК БАНКА» ад Београд,
матични број: 06876366, ПИБ: 100618836, ул. Булевар Михаила Пупина бр.115 ђ, Нови Београд, по основу Уговора о уступању
потраживања, бр. ОПУ: 1242-2020 од 03.09.2020. године, а до износа утврђеног потраживања од 142.683.029,35 динара, по пријави
потраживања «АИК банка» ад Београд која је заведена пред овим судом под бр. 122.
Истим решењем ИСПРАВЉА СЕ Закључак о коначној листи пријављених потраживања овога суда и Закључак о листи утврђених
потраживања 1. Ст.бр.676/2011, оба од 08.01.2013.године, у делу пријаве потраживања број 122, стечајног повериоца «АИК банка» ад
Београд, на тај начин што на његово место за износ утврђеног потраживања од 142.683.029,35 динара, у трећем исплатном реду, ступа
стечајни поверилац «VMF INVESTMENT» доо Београд (Савски венац).

19.03.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 15.03.2021.године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца
приговора за суђење у разумном року за Савић Радована и Ђорђевић Александра.

19.03.2021.  Решење којим се одобрава исплата трошкова за јануар и фебруар 2021.
Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 9. Ст. 34/2014 од 12.03.2021. године ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА ТРОШКОВА стечајног поступка
стечајног дужника Стечајна маса ПЗП «НИШ» из Ниша, у стечају, за месец јануар 2021. године у укупном износу од 209.294,91 динара и
за месец фебруар 2021. године у укупном износу од 90.393,96 динара.

22.03.2021.  Закључак Привредног суда у Нишу
Дана 22.03.2021. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу којим се доставља стечајном управнику Поднесак повериоца
«АИК Банка» а.д. Београд од 12.03.2021. године.

24.03.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 15.03.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 15.03.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Ђорђевић Александра и Савић Радована.
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24.03.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 10.03.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 10.03.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Цонић Предрага.

24.03.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 18.03.2021.године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца
приговора за суђење у разумном року за Голубовић Јована 2.Р4.Ст.619/2021.

24.03.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 18.03.2021.године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца
приговора за суђење у разумном року за Миленковић Небојшу и Радошевић Марка.

26.03.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 16.03.2021.
Стечајни управник је дана 26.03.2021, године доставио Привредном суду у Нишу ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 16.03.2021.
године о поднеску«АИК Банка» а.д. Београд.

26.03.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 26.03.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 26.03.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Миленковић Небојше и Радошевић Марка.

26.03.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 18.03.2021. у вези са приговорима разумног рока
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. Ст. 34/2014 од 18.03.2021. године, стечајни управник доставља стечајном судији
изјашњење у погледу  приговора на суђење у разумном року подносиоца Голубовић Јована из Беле Паланке.

26.03.2021.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 26.03.2021. године примљено је Решење Привредног суда у Нишу којим се исправља решење овог суда 9.Ст.бр.34/2014 од
08.03.2021. године.

26.03.2021.  Закључак - Налог за изјашњење у вези са приговорима за суђење у разумном року
Закључком стечајног судије Посл. бр. Ст. 34/2014 од дана 22.03.2021.године, налаже се стечајном управнику заступнику Стечајне масе
ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају, да се у року од 5 (пет) дана од дана пријема овог закључка, изјасни о току стечајног поступка у
предметном поступку стечаја, евентуално о предузетим процесним и другим радњама, сметњама за окончање поступка или евентуално
другим разлозима због којих поступак није окончан, о року у којем се може очекивати окончање истог, са освртом на статус подносиоца
приговора за суђење у разумном року за Драгојевић Дејана.

26.03.2021.  Понуде банака за орочење средстава
Стечајном управнику су достављене понуде 10 банака за орочење динарских средстава Стечајне масе ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају.

29.03.2021.  Закључење Уговора о ороченом депозиту са «Eurobank» ад Београд
Дана 29.03.2021. године закључен је Уговор о ороченом депозиту са «Eurobank» ад Београд, којим се орочавају динарска средства
Стечајне масе  ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају у износу од 200.000.000,00 РСД на период од 90 дана, са могућношћу разрочења пре истека
рока и уз менично обезбеђење депозита.

30.03.2021.  Анекс Уговора о орочавању средстава закљученим са «Halkbank» ад Београд
Дана 30.03.2021. године закључен је Анекс  основног Уговора о орочавању средстава којим се орочавају динарска средства Стечајне
масе  ПЗП «НИШ» ад Ниш у стечају у износу од 280.000.000,00 РСД на период од 90 дана, са могућношћу разрочења пре истека рока, уз
менично обезбеђење депозита.
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Прилози

09.05.2021.Датум:

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ АД НишНазив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст.34/2014

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.01.2021. 31.03.2021.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2021.за период од: 31.03.2021.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Нишу

48.000,00

П 390/2017
Предујам
допунског
вештачења

26.01.2021.

Укупно: 48.000,00

48.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

«Милбој» доо Пирот 1.260,0088/021 26.02.2021.

«Puls Systems» доо Пирот 1.000,00VPR00141/2021 04.03.2021.

Укупно: 2.260,00

Гориво и мазиво

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 5.000,001247047165 02.01.2021.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 5.000,001247048658 19.02.2021.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 5.000,001247049754 26.03.2021.

Укупно: 15.000,00

Пошта и телефон

«Телеком Србија» а.д., Београд
500,00

91-231-010-
3164447

01.01.2021.

ЈП «Пошта Србије» Београд
248,00

RE512332366RS,
RE537205054RS

31.01.2021.

«Телеком Србија» а.д., Београд
1.000,00

53-232-010-
3207899

01.02.2021.

ЈП «Пошта Србије» Београд

585,00

RE537195737RS,
RE537196043RS,
RE512333273RS,
RE501144702RS,
RE501144883RS

28.02.2021.

«Телеком Србија» а.д., Београд
1.000,00

86-233-010-
1292089

01.03.2021.
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Пошта и телефон

ЈП «Пошта Србије» Београд

611,00

RE537200176RS,
RE537200180RS,
537200803RS,
RE501149381RS,
RE512334265RS

31.03.2021.

Укупно: 3.944,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

05.01.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.01.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

452,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.02.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

200,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.01.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

3.800,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

04.02.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.02.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

200,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.02.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

05.03.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

970,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

22.03.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.03.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

200,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.03.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

280,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.03.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

0,01

Провизија и
други
финансијски
расходи

25.01.2021.

Укупно: 7.842,01

Бруто зараде по уговору о делу

Ристић Оливер
15.000,00

Уговор о делу
01/2021-2

31.01.2021.

Станковић Марија
55.816,91

Уговор о делу
01/2021-1

31.01.2021.

Ристић Оливер
15.000,00

Уговор о делу
02/2021-2

28.02.2021.

Станковић Марија
53.158,96

Уговор о делу
02/2021-1

28.02.2021.
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Бруто зараде по уговору о делу

Станковић Марија
61.132,80

Уговор о делу
03/2021-1

31.03.2021.

Ристић Оливер
15.000,00

Уговор о делу
03/2021-2

31.03.2021.

Укупно: 215.108,67

Књиговодствене услуге

«ПИ-СОФТ» доо Пирот 10.000,00310121/18 31.01.2021.

«ПИ-СОФТ» доо Пирот 10.000,00280221/18 28.02.2021.

«ПИ-СОФТ» доо Пирот 10.000,00310321/18 31.03.2021.

Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Крстић Марко 51.640,0007/21 21.01.2021.

Крстић Марко 22.000,0008/21 27.01.2021.

Крстић Марко 95.980,0010/21 26.03.2021.

Укупно: 169.620,00

443.774,68Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 491.774,68

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК банка - рачун за продају ХоВ, 105016034000152497
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-213291-27
Војвођанска банка орочена средства, 908-0000000032501-57
Eurobank орочена средства, 250-0000000039720-56
Комерцијална банка - ХОВ, 00-724-0000001.9
Обвезнице старе девизне штедње, ISIN RSMFRSD79726
Halkbank орочена средства, 908-0000000015501-35
Addiko Bank орочена средства, 908-0000000016501-42
Erste Bank ад Нови Сад орочена средства, 908-0000000034001-19
Комерцијална банка - ХоВ, 00-724-0000000.0

01.01.2021. 522.451.244,53Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2021.за период од: 31.03.2021.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 7.210,8815.01.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 1.080.000,0029.03.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 1.642.112,0530.03.2021.

Укупно: 2.729.322,93

Наплата потраживања

«Денеза М инжењеринг» доо Београд 200.805,1204.01.2021.

СГЗР Костић Љубиша, ПР Грделица - брисан из регистра 20.000,0003.02.2021.

СГЗР Костић Љубиша, ПР Грделица - брисан из регистра 7.705,2809.03.2021.

СГЗР Костић Љубиша, ПР Грделица - брисан из регистра 12.294,7209.03.2021.

Укупно: 240.805,12

2.970.128,05Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2021.за период од: 31.03.2021.
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Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Нишу 48.000,0005.03.2021.

Укупно: 48.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

«Милбој» доо Пирот 1.260,0022.03.2021.

Укупно: 1.260,00

Гориво и мазиво

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 4.305,0005.01.2021.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 5.000,0005.01.2021.

«ЛУКОИЛ СРБИЈА» ад Београд 3.000,0002.02.2021.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 5.000,0022.03.2021.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 5.000,0022.03.2021.

Укупно: 22.305,00

Пошта и телефон

ЈП «Пошта Србије» Београд 135,0005.01.2021.

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0005.01.2021.

ЈП «Пошта Србије» Београд 1.575,0002.02.2021.

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0002.02.2021.

ЈП «Пошта Србије» Београд 585,0022.03.2021.

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0022.03.2021.

ЈП «Пошта Србије» Београд 248,0022.03.2021.

«Телеком Србија» а.д., Београд 500,0022.03.2021.

Укупно: 6.043,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 500,0005.01.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0031.01.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 452,0002.02.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 200,0031.01.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 3.800,0004.02.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0028.02.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 200,0028.02.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 70,0005.03.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 970,0022.03.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0031.03.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 200,0031.03.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 280,0031.03.2021.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 0,0125.01.2021.

Укупно: 7.842,01

Дневнице и путни трошкови

ЈП «Путеви Србије» 1.150,0005.01.2021.

ЈП «Путеви Србије» 870,0005.01.2021.

Укупно: 2.020,00

Бруто зараде по уговору о делу

Ристић Оливер 15.000,0005.01.2021.

Станковић Марија 52.360,4005.01.2021.

Станковић Марија 57.347,1102.02.2021.

Ристић Оливер 15.000,0002.02.2021.

Станковић Марија 55.816,9122.03.2021.

Ристић Оливер 15.000,0022.03.2021.

Ристић Оливер 15.000,0022.03.2021.

Филиповић Јелена 14.930,0031.03.2021.

Костур Љубинко 15.000,0031.03.2021.

Станковић Марија 53.158,9622.03.2021.
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Бруто зараде по уговору о делу

Укупно: 308.613,38

Књиговодствене услуге

«ПИ-СОФТ» доо Пирот 10.000,0005.01.2021.

«ПИ-СОФТ» доо Пирот 10.000,0002.02.2021.

«ПИ-СОФТ» доо Пирот 10.000,0022.03.2021.

«ПИ-СОФТ» доо Пирот 10.000,0022.03.2021.

Укупно: 40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Крстић Марко 20.740,0005.01.2021.

Крстић Марко 51.640,0022.03.2021.

Крстић Марко 22.000,0022.03.2021.

Укупно: 94.380,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Агенција за лиценцирање стечајних управника 80.000,0002.02.2021.

Укупно: 80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред

«UNICREDIT BANK SRBIJA» а.д. Београд (HVB Banka) 1.801.344,0925.01.2021.

«UNICREDIT BANK SRBIJA» а.д. Београд (HVB Banka) 40.017.087,5825.01.2021.

Укупно: 41.818.431,67

42.428.895,06Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2021. 482.992.477,52
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