
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

4. Ст. 48/2015

13.02.2017.

ЕИ ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА НИШ ДОО ЗА ОБАВЉАЊЕ
КОМЕРЦИЈАЛНЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ДЕЛАТНОСТИ ЕИ
КОМЕРЦ НИШ - У СТЕЧАЈУ

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Број лиценце:

07211295Матични број:

1) Банка Поштанска штедионица, 200-2823240101034-52Текући рачуни стечајног дужника:

2) Банка Поштанска штедионица , 200-2848530101034-08

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:01.04.2016. 30.06.2016.

 9.

Остала имовина

88.350.380,10

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

101.095.140,05Укупно без депозита

0,00

 5.

7.000.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

1.387.801,04

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.558.870,61

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.04.2016.

 10.

2.660.643,30

137.445,00

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

1а
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

94.095.940,05

0,00

0,00

0,00

800,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

137.445,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

2.660.643,30

 8.

0,00

0,00

88.351.180,10

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

800,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

1.387.801,04

Укупно

1.558.870,61

Коментар

У извештајном периоду  није било повећања имовине услед накнадно пронађене или произведене имовине.
Ст. дужник ДОО "ЕИ Комерц" у стечају Ниш, има право својине над објектом на к.п. 10998/65 (редни бр. 4 у табели) док је над осталим
објектима у КО Ниш-Ћеле кула (редни бр. 1 до 7) уписан као држалац са обимом удела 1/1:

1. Зграда осталих инд.делатности - Магацин - Објекат је изграђен без одобрења за градњу. Објекат је порушен, физички не постоји, а у
катастру непокретности је евидентиран на кп. бр. 10998/25 КО Ниш- Ћеле кула и није извршено брисање. Како је изграђен без
одобрења за изградњу не постоји ни вредност накнаде за уређење грађевинског земљишта, па је стога вредност објекта једнака 0,00
динара (Поцена вредности објекта на дан 31.12.2013.године од стране ДОО "Нишинвест" Ниш);

2. Зграда осталих инд.делатности- Магацин боја и лакова - Објекат је изграђен без одобрења за градњу. Објекат није прикључен на ел.
мрежу. Потребна је реконструкција за коришћење објекта.
Тржишна вредност некретнине у износу од  9.840,00 Еура или 1.120.207,10 динара  утврђена је вештачење од стране ДОО "Нишпројект
Ниш од 31.12.2013. године;

3. Зграда осталих инд.делатности - објекат бр.2. Надстрешница - Објекат је изграђен без одобрења за градњу и налази се у лошем
стању. Вредност објекта износи 0,00 динара (Вештачење ДОО "Нишпројект" Ниш од 31.12.2013. године);

4. Зграда осталих инд.делатности бр.1 .- Пријемни магацин - Објекат је изграђен пре доношења прописа о изградњи и састављен је од
више магацинских простора који се налазе са леве и десне стране ходника. Објекат је у фунцији. Вредност објекта је 40.610.976,73
динара или 354.276,0 Еура (Вештачење ДОО "Нишпројект" Ниш од 31.12.2013. године), а са обрачунатом амортизацијом
књиговодствена вредност објекта је 39.976.890,00 динара.

5. Зграда бр.1 осталих.инд.делатности - посебан део бр.2. у приземљу - Објекат је изграђен без одобрења за градњу, а процењена
вредност објекта на дан 31.12.2013. године од стране ДОО "Нишпројект Ниш износи 32.130 Еура, односно 3.683.090,82 динара,  а са
обрачунатом амортизацијом књиговодствена вредност објекта је 3.601.255,00 динара..

6. Зграда осталих инд.делатности бр.1 - посебан део бр.4 на првом спрату - Објекат је изграђен без одобрења за градњу, а процењена
вредност на дан 31.12.2013. године од стране ДОО "Нишинвест" Ниш износи 14.234.865,16 динара или 124.180 Еура,  а са обрачунатом
амортизацијом књиговодствена вредност објекта је 14.034.865,00 динара.

7. Зграда бр.1. осталих инд.делатности - Стари Комерц управна зграда - Објекат је изграђен без одобрења за градњу, а процењена
вредност на дан 31.12.2013. године од стране ДОО "Нишинвест" Ниш  износи  10.574.700,53 динара или 92.250 Еура. На процењену
вредност урачуната је амортизација и унета књиг. вредност од 10.428.191,00 динара, која је узета и као ликвидациона вредност на дан
отварања ст.поступка;

8. Пословни простор Л-3, у Краљеву 178м2. - Процењена вредност локала  по вештачењу ДОО "Нишинвест" Ниш на дан 31.12.2013.
године износи 12.650.666,12 динара или 110.360 Еура.
Књиговодствена вредност унета је на основу процењене вредности која је умањена за амортизацију. Локал је  био узурпиран од
власника Трговинске радње радње "ЛИНРТАС" Краљево Мирослава Петровића, из места  Каменица поред Краљева  који исти користи
без правног основа- Уговора о закупу. По спровођењу извршног поступак ИИ бр. 12/15 за исељење из локала претходног закупца Игора
Ђокића пр. трговинска радња "Бренд текстил" Краљево, м. бр. 61522794, који је  спроведен од стране извршитеља Зорице Селичанин из
Краљева, стечајни дужник је дана 15.01.2016.године поново дошао у посед и државину наведеног локала.

9. Локал- Продавница у Младеновцу - Ванкњижна својина стечајног дужника, постојећи на кп. бр. 1830 КО Младеновац, по основу
уговора о купопродаји објекта у изградњи, закљученог између Општине Младеновац  и правног претходника стечајног дужника "ЕИ
ООУР  промет" ДОО Ниш, од 10.05.1985. године и Анекса од априла 1988. године. Локал није уписан у ЛН, а укупна површина је 86,96м2.
Како Локал није исплаћен у целости,  ДИП Младеновац је предложио да се одреди удео два уговарача у површини објекта, а према
прелиминарном обрачуну ДИП Младеновац,  удео ЕИ Комерц Ниш би износио 60%, а удео ДИП Младеновац 40% укупне површине
локала. Локал је дат у закуп Књижари "Макс" из Младеновца. Стечајни управник ће у даљем поступку стечаја утврдити све релевантне
чињенице у погледу власничких права стечајног дужника над предметним локалом, и на основу тога предузети одговарајуће радње.

10. Станови - Према сазнањима и непотпуној документацији (стечајни дужник не поседује уговоре о правном основу и стицању
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имовине), а ст.дужник има закључене уговоре о откупу станова и то са бившим радницима:

1. Миодраг Стоиљковић, ул. Књажевачка 159 Ниш,
2. Цветковић Бранимир, ул. Париске Комуне 5/41 Ниш,
3. Илић Новица, ул. Сомборска 28 Ниш,
4. Милица Павловић за стан који се налази у Београду, Бели Поток, у ул. Савеза Бораца бр. 36/7 површине 30,82 м2.

Ниједан од станова није уписан у ЛН, и ст. управник ће у току ст. поступка утврдити права у вези са наведеним непокретностима.

 8.

1.387.801,04Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

800,00

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

1.558.870,61

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

137.445,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

2.660.643,30

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

94.095.140,05

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

88.350.380,10

1в

0,00

800,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Није  било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

662.219,090,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

2.660.643,30

0,00 137.445,00

0,00

662.219,09

0,00

Лиценце и патенти

88.350.380,10

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

92.016.876,36

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

868.407,96

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

0,00

28.243,56

 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

28.243,56

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

 Усклађивањем  и провером  књиговодствених података ст.дужника из периода пре отварања ст.поступка са књиговодственим
подацима закупца ДОО" Коне" Београд, након слагања књ.картица  утврђено је  неслагање  почетног стања за износ од 28.243,56
динара  у корист закупца ДОО" Коне" Београд, који је овај износ уплатио а исти није евидентиран у књиговодству ст.дужника.
Након усклађивања  картица део потраживања у укупном износу од 28.243,56 динара се отписује са даном 30.04.2016.године, јер
наведено потраживање реално не постоји.
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Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

275.207,30

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

1.283.590,32

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

863.576,061.138.783,36

0,00

34.426,23

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

662.219,09

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

7.080.703,90

0,00

 2.

123.755,78

0,00

987.331,84

2а

0,0015.073.607,70

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

144.806,96

0,00

21.051,18

7.000.000,00

Коментар

Детаљна спецификација прилива дата је у табели под називом" спецификација прилива" у прилогу.
Детаљна спецификација фактурисане вредности у извештајном периоду дата је у табели под називом" Спецификација излазних рачуна".

1. Дана 20.04.2016.године на т.рачун ст.дужника евидентиран је прилив фин.средстава у износу од 11.906,32 динара од стране
Мењачнице НИБЕКС Ниш, власника Лидије Максимовић, предузетника. Није познат основ за наведену уплату. Највероватније се ради о
погрешно уплаћеним средствима и  претпоставка је да ће бити захтева за повраћај погрешно уплаћених средстава. Због тога је наведена
уплата евидентирана  у ЕРС-у као депозит у износу од 11.906,32 динара и овај износ садржан је под р.бр.2- Уплаћен износ депозита за
продају имовине и / или закуп..

2.По истеку уговора о орочавању фин.средстава  који је ст.дужник имао са Алфа банком ад Београд, дана 10.06.2016.године на т.рачун
ст.дужника код банке Поштанска штедионица а.д. Београд 200-2848530101034-08 пренета су орочена фин.средства у износу од
7.000.000,00 динара и припадајућа камата у износу од 34.426,23 динара.
Због техничке грешке приликом преноса Алфа банка ад је  дана 10.06.2016.године извршила два пута пренос овог износа тако да је
пренела укупан износ од 14.068.852,46 динара.
Дана 15.06.2016.године, преко НБС-а извршен је повраћај грешком  више уплаћених фин.средстава у износу 7.034.426,23 динара Алфа
банци ад Београд.
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Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

0,00 0,002. Судски трошкови 0,00 0,000,00

0,00 60.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 60.000,00 60.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

0,00 30.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 30.000,00 30.000,000,00

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 0,000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

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 4.775,111. Канцеларијски материјал 4.775,11 4.775,110,00

0,00 100.571,412. Електрична енергија 100.571,41 100.571,410,00

0,00 130.452,823. Комуналне услуге 130.452,82 130.452,820,00

0,00 9.386,904. Гориво и мазиво 9.386,90 9.386,900,00

0,00 9.983,005. Пошта и телефон 9.983,00 9.983,000,00

0,00 0,006. Набавка сировина и репроматеријала 0,00 0,000,00

0,00 0,007. Текуће одржавање 0,00 0,000,00

0,00 349,538. Платни промет 349,53 0,00349,53

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

0,00 0,0013. Дневнице и путни трошкови 0,00 0,000,00

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

0,00 79.257,0015. Бруто зараде по уговору о делу 79.257,00 79.257,000,00

0,00 36.000,0016. Књиговодствене услуге 36.000,00 36.000,000,00

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

0,00 132.963,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 132.963,00 132.963,000,00

0,00 4.115,0019. Административне таксе 4.115,00 4.115,000,00

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

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

0,00 1.318.028,2324. Остали трошкови стечајне масе 1.287.294,00 1.287.294,0030.734,23

0,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 0,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

7.034.426,23

Укупно 7.065.509,990,00 1.795.147,77 1.825.882,00 1.794.798,24

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

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.
1.Решењем стечајног судије од 03.08.2016.год, делимично је одобрен захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка за
месец април у износу од 157.151,11 динара. У преосталом делу  за износ од 40.000,00 динара  одбија се захтев садржан у ставки 5.-"
накнада трошкова ст.управника";
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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

2.Решењем стечајног судије од 03.08.2016. год.  делимично је одобрен захтев ст.управника за исплату стварно насталих трошкова
стечајног поступа за месец мај 2016.год, у износу од 250.750,08 динара.У преосталом делу  за износ од 40.000,00 динара  одбија се
захтев садржан у ставки 5.-" накнада трошкова ст.управника";

3..Решењем стечајног судије од 03.08.2016. год.  делимично је одобрен захтев ст.управника за исплату стварно насталих трошкова
стечајног поступа за месец мај 2016.год, у износу од 1.374.360,28 динара.У преосталом делу  за износ од 40.000,00 динара  одбија се
захтев садржан у ставки 5.-" накнада трошкова ст.управника";

4. Решењем ст.судије од 22.08.2016.године одбрен је допунски захтев за исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за период од
01.04-30.06.2016.године:
- за април 2016, износ од 1792,70 динара, за мај 2016-износ од 2.181,38 динара и за јун 2016.год-износ од 13.715,02 динара.

5. Решењем ст.судије од 29.08.2016.године, одобрен је допунски захтев за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.05-
31.07.2016.године и то :
за месец мај у износу од 42.598,60 динара , за месец јун 2016.год у износу од 42.598,60 динара,а по основу комуналних услуга.

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

У колони по р. бр. 24- Остали трошкови ст,масе - стварно настали трошкови, а који није одобрен од стране ст.судије јавља се трошак у
износу од 30.734,23 динара.
Ово није стварно настали трошак,  зато и није тражена сагласност ст.судије , већ је фиктивно унет као стварни трошак у ЕРС,како би се
подаци о уплаћеном депозиту по основу уговора о закупу непосредно пре отварања ст.поступка 28.03.2016.год, евидентирали
исправно јер је износ депозита 30.734,23 динара ушао у укупан износ средстава ст.дужника који се налаи на т. рачуну на дан отварања
ст.поступка 31.03.2016.год( 1.387.801,04 дин).
наиме закупац Дом Здравља "Медикус универзалис" ДОО из Краљева, приликом потписивања Уговора о закупу пословног простора
дана 28.03.2016.године уплатио је депозит у висини једномесечног закупа у износу од 30.734,23.динара на т.рачун ст.дужника. Како је
после дана отварања ст.поступка 31.03.2016.год, закуп настављен са истим закупцем, због усклађивања евиденције положених
депозита пре отварања ст.поступка са подацима о стању укупних средстава на т.рачун ст.дужника унетих у програм ЕРС, као начин за
евидентирање уплаћеног депозита,  унет је фиктивни  стварни трошак по основу повраћаја депозита закупцу у износу од 30.734,23
динара.
Није било фактичког повраћаја депозита и исплате са т.рачуна  ст.дужника, као што на дан 01.04.2016.године није било ни уплате
депозита од стране закупца на т.рачун ст.дужника већ је то учињено дана 28.03.2016.године.
Ради тачне евиденције положених средстава по основу закупа, ове трансакције су са даном 01.04.2016.године спроведене кроз програм
ЕРС-а, како исплата закупцу , тако и уплата депозита у износу од 30.734,23 динара.

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

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

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в
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0,00

0,00

2.

0,00

0,00

0,00

4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

0,00

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

0,00

9.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

0,00

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

0,003.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

0,00

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

0,00

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2016.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

1.387.801,04 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2016.

 5.

7.065.509,99

 4.

9.395.898,75

 2. 15.073.607,70

 6.

Укупан одлив
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Средства стечајног дужника налазе се на текућем рачуну број 200-2823240101034-52, а од 06.06.2016.године финансијска средства
налазе се на т.рачуну број 200-2848530101034-08 код банке Поштанска штедионица ад. Београд.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.16.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2016.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б
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Промет преко благајне, као и промет преко текућег рачуна евидентирани су у табели "Спецификација прилива" и " Спецификација
одлива" у прилогу.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Снежана Милосављевић из Ниша1. 0,00

Милијана Томић из Ниша2. 0,00

Милан Јовановић из Ниша3. 0,00

Књ.агенција" Роник" власника Јасмине Бабић из Ниша4. 0,00

Снежана Милосављевић , економиста из Ниша5. 0,00

ДОО" Метал арт" Дољевац6. 0,00

0,00Укупно
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1. Решењем ст.судије од 06.05.2016.године дата је сагласност ст.управнику за ангажовање лица за рад на пословима пописа  целокупне
имовине ст.дужника у периоду од 18.04-30.04.2016.године уз једнократну накнаду у нето износу од 5.000,00 динара односно у бруто
износу од 9.098,00 динара и то следећих лица:
-  Снежана Милосављевић из Ниша, председник пописне комисије, Милијана Томић из Ниша, Милан Јовановић из Ниша, чланови
пописне комисије. У извештајном периоду није било плаћања наведених лица по овом основу;
2. За  обављање књиговодствено рачуноводствених послова ст.дужника( фактурисање закупа, обрачун ПДВа и подношење ПДВ пријава
, израда почетног стечајног биланса и друго) ангажована је књ.агенција" Роник" из Ниша, власника Јасмине Бабић уз накнаду у бруто
износу од 12.000,00 динара месечно а на основу уговора и сагласности стечајног судије која је дата Решењем посл. бр. 4.Ст.48/2015 од
28.06.2016.године за период од 01.04-30.09.2016.године.
У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

3. На основу указане потребе, за обављање административних и техничких послова ст.дужника, унос и обрада података у програм ЕРС,
прегледавање и сређивање документације за 2016.годину, састављање дописа и обавештавање закупаца ст.дужника, пријем и слање
писмена ПТТ, достава фактура по уговору о закупу, контактирање закупаца ( 10 закупаца посл.простора), евиденција плаћања закупа,
технички послови око прибављања  правно-имовинске документације, као и други послови по налогу повереника ст.управника  по
Уговору о делу ангажован је сарадник за административно технике послове Снежана Милосављевић, економиста из Ниша у трајању од
6 месеци( 03.05.2016-31.10.2016.год) уз накнаду у месечном износу минималне зараде са припадајућим доприносима. а у складу са
добијеном сагласношћу ст.судије Решењем посл. бр. 4.Ст.48/2015 од 13.05.2016.године. У извештајном периоду  није било плаћања по
овом основу,а обавезе за мај и јун 2016.год износе  79.257,00 динара.

4.У извештајном периоду, за обављање послова демонтаже, транспорта и  исељења канцеларијског намештаја и инвентара ст.дужника
за трећег и четвртог спрата зграде бр.1, на кп. бр. 10998/8 ЛН 11 КО Ниш- Ћеле Кула на другу локацију и ускладиштење истог у пријемни
магацин-објекат ст.дужника, ангажовано је друштво ДОО" Метал арт" из Дољевца, а након спроведеног поступка прикупљања три
понуде за обављање наведеног посла( демонтажа канц. намештаја и инвентара- око 220 орман, радних и других столова, , 60-так
жардињера, столица, фотеља, ТА пећи, касе, сефови и друго по спецификацији), пресељење и транспорт у магацин ст.дужника на
локацији од око 800м.удаљености у трајању од десетак радних дана уз дневно ангажовање од 8-10 радника, као и транспортне
механизације( конзолна дизалица, камион, виљушар и друго).
Решењем ст.судије од 10.06.2016.одине, дата је сагласност ст.управнику за ангажовање ДОО"Метал арт" из Дољевца за обављање
наведених послова у укупном износу накнаде од 1.050.000,000 динара, без урачунатог ПДВ-а.
У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

Наиме , Универзитет " Метрополитен" је у поступку извршења И.И. -19/2014  од 14.01.2015.год, у записнику о примопредаји
непокретности  постао власник  посебних делова објекта, који су пре тога били имовина ст.дужника.Приликом примопредаје
непокретности новом власнику  покретна имовина ст.дужника није била исељена из наведених просторија. Нови власник
Метрополитен универзитет је поднео  захтевом за исељење наведених покретности,а дана 10.03.2016.год, упутио је и званичан допис у
коме захтева хитно исељење покретне имовине ст.дужника под претњом покретања поступка принудног исељења, ако и парницу за
накнаду имовинске штете јер је онемогућен да користи просторије које су у његовом власништву већ 14 месеци.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

52.971,84

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.802.767,96

88.350.380,10

137.445,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

102.353.829,28

Лиценце и патенти

2.660.643,30

9.349.621,08

 8.

30.06.2016.

0,00

 6.

Укупно без депозита

46.277,67 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства
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СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
* дневни изводи за извештајни период
* евиденција извода по врстама прилива и одлива
* спецификација излазних и улазних фактура
* извештај повереника о оствареним активностима
* извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

19.05.2016.  Пријем, нумерисање и обрада података
 Дана 26.04.2016.год, повереник ст.управника са писарнице Суда преузео је пријаву потраживања повериоца ЈКП" Медиана" Ниш од
20.04.2016.године заведену под.р.бр.25.а дана 19.05.2016.год. преузете су пријаве потраживања под редним бројем 26, 27, 28, 29, 30,
31,, 32,33, 35 и  36.

16.06.2016.  Пријем, нумерисање и обрада података
Дана 02.06.2016.год,са писарнице Суда преузете су пријаве потраживања повериоца са редним бројем 38 и  39, 40 и 41 а дана
16.06.2016.год, преузета је пријава потраживања под р.бр. 42 и 43.

14.04.2016.  Улазак у посед ст.дужника и преузимање печата и штамбиља.
Дана 14.04.2015.године извршен је улазак у посед имовине стечајног дужника у Нишу и увођење у дужност Агенције за лиценцирање-
Центар за стечај  као стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником, о чему је састављен записник о ступању у
посед.
Досадашњи држалац печата и штамбиља Гордана Јовановић, који је печате и штамбиље држао по основу функције законског
заступника- повереника привременог стечајног управника код ст.дужника и даље задржава печате и штамбиље , само сада као
повереник стечајног управника- Агенције за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај, што је констатовано Записником о
ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за лиценцирање ст.управника од 14.04.2016.године.

22.04.2016.  Обавештење судова о отварању ст.поступка.
Основном суду у Нишу достављено обавештење и копија решења о отварању стечајног поступка са предлогом за прекид три парнична
поступка који су у току пред овим судом и то:
1. П1 1994/2014,
2. 8 П 1.2597/2014;
3. П 1.1894/2014;

25.04.2016.  Обавештавање поверилаца , дужника и других лица о отварању ст.поступка.
Повереник ст.управника у периоду од 20-25.04.2016.године извршио је обавештавање поверилаца ст.дужника о отварању ст.поступка и
позвао их да пријаве своја потраживања. Извршено је и обавештавање  дужника ст.дужника са позивом да измире дуговања према
ст.дужнику као и закупце  пословног простора ст.дужника
 Ст.управник обавестио је и друге институције о отварању ст.поступка у складу са Законом о стечају.

26.04.2016.  Поднет је захтев ст.судији за сагласност на ангажовање пописне комисије
Стечајни управник, у складу са Одлуком о образовању пописне комисије, поднео је предлог ст.судији за давање сагласности на
ангажовање  лица-чланова пописне комисије, по уговору о делу, за обављање  послова пописа целокупне имовине ст.дужника у
трајању од 18.04.2016- 30.04.201.год. уз  једнократну накнаду у бруто износу од по 9.098,00 динара  за следећа лица:
1. Снежана Милосављевић из Ниша, председник пописне комисије;
2. Миилијана Томић из Ниша, члан;
3. Милан Јовановић из Ниша, члан.
Решењем ст.судије од 06.05.2016.године, ст.судија дао је сагласност на ангажовање наведених лица за обављање послова пописа
целокупне имовине ст.дужника  у трајању од 18.04-30.04.2016.године, а по уговору о делу уз појединачну једнократну  накнаду у бруто
износу од по 9.098,00 динара.

28.04.2016.  Регистрација промена од АПР-а Београд
Дана 27.04.2016.год, повереник поднео је захтев АПР- у за регистрацију промена, отварање ст.поступка и промену лица овлашћеног за
заступање и доставио потребну документацију.
Решењем АПР-а  БД 35438/2016 од 28.04.2016.године усвојена је регистрациона пријава промене података и то отварања поступка
стечаја  и промена законског заступника.
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28.04.2016.  Урађен је Извештај о економско фин.пословању ст..дужника и достављен ст.судији.
Урађен је  почетни стечајни биланс и Извештај о економско фин. пословању ст.дужника и у складу са Законом  достављен је ст.судији  за
разматрање на првом поверилачком рочишту ст.дужника.

06.05.2016.  Одржано је прво поверилачко рочиште ст.дужника
Одржано је прво поверилачо рочиште ст.дужника коме су поред представника ст.управника присуствовали Тијана Јемуовић, правни
саветник  у АЛСУ и  Гордана Јовановић, повереник АЛСУ у овом предмету. Рочишту је присуствовао и један број поверилаца пре свега из
редова бивших радника.
На рочишту су формирани органи ст.поступка и то: Председник скупштине поверилаца и одбор поверилаца од три члана.
С обзиром да се нису стекли услови за гласање о даљем току ст.поступка у складу са Законом о стечају, на првом поверилачком рочишту
није донета одлука о даљем току ст.поступка, већ ће иста бити донета у даљем току ст.поступка у  складу са Закона о стечају.

12.05.2016.  Поднет захтев ст.судији за давање сагласности на ангажовање сарадника за адм.послове.
Стечајни управник је дана 12.05.2016.године поднео захтев ст.судији за давање сагласности на ангажовање сарадника за
административно техничке послове ст.дужника,а на основу указане потребе( унос и обрада података у програм ЕРС, прегледавање и
сређивање документације за 2016.годину, састављање дописа и обавештавање закупаца ст.дужника, пријем и слање писмена ПТТ,
достава фактура по уговору о закупу, контактирање закупаца ( 10 закупаца посл.простора), евиденција плаћања закупа, технички
послови око прибављања  правно-имовинске документације, као и други послови по налогу повереника ст.управника  по уговору о
делу. Решењем ст.судије од 13.05.2016.год, ст.судија дао је сагласност ст.управнику на ангажовање  лица Снежане Милосављевић,
екномисте из Ниша за обављање административно- техничких послова по Уговору о делу уз накнаду у месечном износу у висини
минималне зараде са припадајућим доприносима за период од 6 месеци( 03.05.2016-31.10.2016.год).

19.05.2016.  Захтев ст.судији за давање сагласности на ангажовање лица за демонтажу намештаја и пресељења на
Дана 19.05.2016.год, ст.управник поднео је захтев ст.судији  за давање сагласности на ангажовање лица за послове исељења
канцеларијског намештаја и инвентара ст.дужника за трећег и четвртог спрата зграде бр.1, на кп. бр. 10998/8 ЛН 11 КО Ниш- Ћеле Кула
на другу локацију и ускладиштење истог у магацин  у објекту ст.дужника. Наиме , Универзитет " Метрополитен" је у поступку извршења
И.И. -19/2014  од 14.01.2015.год, у записнику о примопредаји непокретности  постао власник  посебних делова објекта, који су пре тига
били имовина ст.дужника.Приликом примопредаје непокретности новом власнику  покретна имовина ст.дужника није била исељена из
наведених просторија. Нови власник Метрополитен универзитет је неколико пута контактирао претходног директора,а затим и
повереника ст.управника са захтевом за исељење наведених покретности,а дана 10.03.2016.год, упутио је и званичан допис у коме
захтева хитно исељење покретне имовине ст.дужника под претњом покретања поступка принудног исељења, ако и парницу за накнаду
имовинске штете јер је онемогућен да користи просторије које су у његовом власништву већ 14 месеци.

19.05.2016.  Захтев за ангажовање лица- прикупљање понуда за исељење канцеларијског инвентара.
У циљу обављања послова демонтаже  канцеларијског намештаја и инвентара , исељења , транспорта и пресељења на нову локацију ,
повереник ст.управника прикупио је три понуде друштава која се баве наведеним пословима транспорта и најповољнију понуду
доставио ст.судији са захтевом за давање сагласности на ангажовање ДОО" Метал арт" из Дољевца за обављање наведених послова уз
накнаду у нето износу од 1.050.000,00 динара плус ПДВ.
Закључком ст.судије од 23.05.2016.год, ст.судија је наложио поверенику ст.управника да по пријему закључка  образложи захтев за
ангажовање наведених лица и образложи  износ трошкова.

08.06.2016.  Изјашњење повереника ст.управника по закључку ст.судије.
У складу са Закључком ст.судије, повереник ст.управника доставио је изјашњење у коме је детаљно образложио проблематику
пресељења канцеларијског инвентара из објекта " Метрополитен универзитета" у други магацин. При том је навео обим послова(
демонтажа канц. намештаја и инвентара- око 220 орман, радних и других столова, , 60-так жардињера, столица, фотеља, ТА пећи, касе,
сефови и друго по спецификацији), пресељење и транспорт у магацин ст.дужника на локацији од око 800м.удаљености. Наведено је
колико су радови трајали и да је дневно било ангажовано од 8-10 радника, као и транспортна механизација( конзолна дизалица,
камион, виљушар и друго).
Решењем ст.судије од 10.06.2016.одине, дата је сагласност ст.управнику за ангажовање ДОО"Метал арт" из Дољевца за обављање
послова демонтаже намештаја и канцеларијског инвентара, исељења и пресељења на другу локацију у укупном износу накнаде од
1.050.000,000 динара, без урачунатог ПДВ-а.

01.06.2016.  Прикупљање понуда за продају  сек.сировине-отпадног папира( архива) непосредном погодбом
Стечајни дужник поседовао је одређену количину отпадног папира-секундарне сировине  које су се налазиле у његовим просторијама
у објекту уписаним на кп. бр. 10998/8 ЛН 11 КО Ниш- Ћеле кула. Нови власник Универзитет Метрополитен је поднео захтев за за
исељење свих покретних ствари ст.дужника  на другу локацију јер је онемогућен да користи просторије које су у његовом власништву
већ 14 месеци.Стечајни управник је извршио пресељење покретне имовине( канцеларијски инвентар и друга опрема) на другу локацију
а за архивску документацију и отпадни папир  у периоду до 01.06.2016.год, прикупио је понуде друштава која се баве откупом
секундарних сировина и то од: ДОО" Папир сервис ФХБ"Београд,  ДОО"Еко трон" Лесковац и ДОО" Екоцетас" Трговиште.
Најповољнија је била понуда ДОО" Папир сервис ФХЦ " Београд који је понудио откупну цену од 7,00 дин/кг отпадног папира.

03.06.2016.  Преузимање отпадног папира- секундарне сировине од стране ДОО" Папир сервис ФХБ".
У периоду од 03.06-06.06.2016.год, организовано је преузимање  отпадног папира- архивске документације ст.дужника,  од стране
овлашћене службе ДОО" Папир сервиса ФХБ" Београд ради даље продаје.
По преузимању  папира извршен је утовар у камионе и извршено је мерење истог на основу чега су издати Записници о улазној
контроли и то:
1. Записник бр. НИСЗУК 16-07519 од 03.06.2016.г у колични од 1020 кг;
2.Записник бр.НИСЗУК 16-07520 од 03.06.2016 у колични од 960 кг;
3.Записник бр. НИСЗУК 16-07549 од 04.06.2016.г. у износу од 670 кг;
4. записник Бр. НИСЗУК16-07598 од 06.06.2016 у количини од 370 кг.
Укупна количина отпадног папира износи 3020 кг.
Како у тренутку преузимања отпадног папира није било донето Решење о банкротству ст.дужника, ст.управник није могао да изврши
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продају предметне имовине- отпадни папир- секундарне сировине.
По доношењу Решења о банкротству извршиће се продаја отпадног папира непосредном погодбом са купцем, а на основу добијене
сагласности одбора поверилаца.
По испражњењу објекта  од ствари ст.дужника исти је предат власнику Универзитету Метрополитен.

03.06.2016.  Отварање новог текућег рачуна ст.дужника.
Дана 03.06.2016.године повереник ст.управника отворио је нов т.рачун ст.дужника ДОО" ЕИ КОМЕРЦ" Ниш- у стечају код банке
Поштанска штедионица а.д. Београд са бројем 200-2848530101034-08.
На нов рачун ст.дужника биће пренета финансијска средства која се налазе на т. рачуну  ДОО" ЕИ Комерц" Ниш број 200-2823240101034-
52.

10.06.2016.  Пренета средства по истеку орочења на т.рачун ст.дужника.
 По истеку уговора о орочавању фин.средстава  који је ст.дужник имао са Алфа банком ад Београд, дана 10.06.2016.године на т.рачун
ст.дужника код банке Поштанска штедионица а.д. Београд 200-2848530101034-08 пренета су орочена фин.средства у износу од
7.000.000,00 динара и припадајућа камата у износу од 34.426,23 динара.
Због техничке грешке приликом преноса Алфа банка ад је  дана 10.06.2016.године извршила два пута пренос овог износа тако да је
пренела укупан износ од 14.068.852,46 динара.

15.06.2016.  Повраћај Алфа банкци а.д. грешком  више уплаћених средства у износу од 7.034.426,23 динара.
Дана 15.06.2016.године, преко НБС-а извршен је повраћај грешком  више уплаћених фин.средстава у износу 7.034.426,23 динара Алфа
банци ад Београд.

21.06.2016.  Примљен захтев закупца ДОО" ДМВ НАИС" Ниш за проширење закупљеног простора.
Закупац посл.простора ст.дужника ДОО" ДМВ Наис" Ниш, доставио је поверенику ст.управника Захтев за проширење пословног
простора где је навео да би поред постојеће површине коју је до отварања ст.поступка користио закупио и додатни простор, тако да
укупна површина у закуп износи око 200м2. и да се иста омогући почев од 01.07.2016.год.

22.06.2016.  Поднетзахтев ст.судији за давање сагласности на анагажовање лица.
На  основу извршене анализе потреба и радњи које је потребно извршити, ради обављања рачуноводствено-књиговодствених послова
ст.дужника, ст.управник   поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на ангажовање стручног лица - Агенције за књиговодствене
послове" Роник" из Ниша, власника Јасмине Бабић - вођење пословних књига у складу са Законом о рачуноводству и ревизији у трајању
од 6 месеци од 01.04- 30.09.2016.године уз месечне трошкове у бруто износу од 12.000,00 динара.Стечајни судија је Решењем посл. бр.
4.Ст.48/2015 од 28.06.2016.године дао сагласност за ангажовање наведене агенције за период од 01.04-30.09.2016.год уз месечну
накнаду у бруто износу од 12.000,00 динара.

22.06.2016.  Упућен захтев банкама за доставу понуде за орочење фин.средстава ст.дужника.
Повереник ст.управника упутио је допис банкама за доставу понуда за орочење финансијских средстава ст. дужника у износу од
8.000.000,00 динара а период од 60 дана  са захтевом да се у понуди наведе висина каматне стопе,план отплате депозита, као и да ли
банка даје обезбеђење у виду меничног овлашћења за конкретну понуду.

Захтев за достављање понуда послат је на адресе шест банака које послују у Србији,а које се по Извештају НБС о рејтину пословних
банака   налазе рангиране на првих 10 места.

29.06.2016.  Урађени су нацрти нових уговора о закупу пословног простора и послати АЛСУ на давање сагласноости.
Повереник ст.управника урадио је нацрте нових уговора о закупу пословног простора и то за 10 закупаца  који су већ били и пре
отварања ст.поступка  у закупу пословних простора ст.дужника у објектима у Нишу, Младеновцу и Краљеву.По добијању сагласности,
закупци посл.простора ст.дужника биће позвани на потписивање истих.
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Прилози

13.02.2017.Датум:

ЕИ ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА НИШ ДОО ЗА ОБАВЉАЊЕ
КОМЕРЦИЈАЛНЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ДЕЛАТНОСТИ ЕИ
КОМЕРЦ НИШ - У СТЕЧАЈУ

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 4. Ст. 48/2015

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2016. 30.06.2016.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС 36.840,000/78-закуп-4 01.04.2016.

Хијероглиф Ниш 33.107,400/88-закуп-4 30.04.2016.

ГУМАТЕКС ДОО 25.014,000/90-закуп-4 30.04.2016.

Marwing glazingsystem doo 29.428,000/89-закуп-4 30.04.2016.

Кимби - ко  Земун 3.825,840/97-закуп-4 30.04.2016.

Књижара Макс Младеновац 84.451,030/96-закуп-4 30.04.2016.

Голд салт ДОО Ниш 52.971,840/95-закуп-4 30.04.2016.

Коне д.о.о Београд 29.428,000/94-закуп-4 30.04.2016.

Стилпласт доо 28.766,100/93-закуп-4 30.04.2016.

Нитера доо Ниш 30.900,000/92-закуп-4 30.04.2016.

ДМВ НАИС ДОО 18.981,500/91-закуп-4 30.04.2016.

Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС 36.774,000/98-закуп-5 04.05.2016.

Књижара Макс Младеновац 84.451,030/115-закуп-5 31.05.2016.

Кимби - ко  Земун 38.258,400/116-закуп-5 31.05.2016.

Коне д.о.о Београд 29.428,800/113-закуп-5 31.05.2016.

Стилпласт доо 28.766,100/112-закуп-5 31.05.2016.

Нитера доо Ниш 30.900,000/111-закуп-5 31.05.2016.

ДМВ НАИС ДОО 18.984,580/110-закуп-5 31.05.2016.

ГУМАТЕКС ДОО 25.014,000/109-закуп-5 31.05.2016.

Marwing glazingsystem doo 29.428,800/108-закуп-5 31.05.2016.

Хијероглиф Ниш 33.107,400/107-закуп-5 30.05.2016.

Књижара Макс Младеновац 84.792,260/134-закуп-6 30.06.2016.

Голд салт ДОО Ниш 53.187,840/133-закуп-6 30.06.2016.

Кимби - ко  Земун 38.412,000/135-закуп-6 30.06.2016.

Коне д.о.о Београд 29.547,600/132-закуп-6 30.06.2016.

Стилпласт доо 28.883,400/131-закуп-6 30.06.2016.

Нитера доо Ниш 31.025,100/130-закуп-6 30.06.2016.

ДМВ НАИС ДОО 19.057,940/129-закуп-6 30.06.2016.

ГУМАТЕКС ДОО 25.116,000/128-закуп-6 30.06.2016.

Marwing glazingsystem doo 29.548,800/127-закуп-6 30.06.2016.

Хијероглиф Ниш 33.240,600/126-закуп-6 30.06.2016.

Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС 37.137,000/125-закуп-6 30.06.2016.

Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС 8,0046-1/16 01.04.2016.

Укупно: 1.138.783,36

Потраживања (у извештајном периоду)

Голд салт ДОО Ниш 52.971,840/114-закуп-5 31.05.2016.

ДМВ НАИС ДОО 11.906,320/87-ЕЕ-3 05.04.2016.

Кимби - ко  Земун 2.051,860/86/ЕЕ-3 05.04.2016.

Нитера доо Ниш 11.541,730/85-ЕЕ-3 05.04.2016.

Marwing glazingsystem doo 2.051,860/84-ее-3 05.04.2016.

Стилпласт доо 1.179,830/83-ЕЕ-3 05.04.2016.

Коне д.о.о Београд 1.025,940/82-ЕЕ-3 05.04.2016.

Голд салт ДОО Ниш 3.693,360/81-ЕЕ-3 05.04.2016.

Хијероглиф Ниш 512,960/80-ЕЕ-3 05.04.2016.

Хијероглиф Ниш 1.025,940/79-ЕЕ-3 05.04.2016.

ДМВ НАИС ДОО 5.017,030/106-ЕЕ-4 20.05.2016.

Кимби - ко  Земун 2.051,200/105-ЕЕ-4 20.05.2016.

Нитера доо Ниш 11.523,600/104-ЕЕ-4 20.05.2016.
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Потраживања (у извештајном периоду)

Marwing glazingsystem doo 2.051,200/103-ЕЕ-4 20.05.2016.

Стилпласт доо 1.179,440/102-ЕЕ-4 20.05.2016.

Коне д.о.о Београд 1.025,600/101-ЕЕ-4 20.05.2016.

Хијероглиф Ниш 1.538,400/99-ЕЕ-4 20.05.2016.

ДМВ НАИС ДОО 4.482,000/124-ЕЕ-5 10.06.2016.

Кимби - ко  Земун 2.038,000/123-ЕЕ-5 10.06.2016.

Нитера доо Ниш 11.456,940/422-ЕЕ-5 10.06.2016.

Marwing glazingsystem doo 2.038,000/121-ЕЕ-5 10.06.2016.

Стилпласт доо 1.171,850/120-ЕЕ-5 10.06.2016.

Коне д.о.о Београд 1.019,000/119-ЕЕ-5 10.06.2016.

Голд салт ДОО Ниш 3.668,400/118-ЕЕ-5 10.06.2016.

Хијероглиф Ниш 1.528,500/117-ЕЕ-5 10.06.2016.

Стоиљковић Миодраг 682,0001/2016 18.04.2016.

Стоиљковић Миодраг 682,0002/стан/2016 24.05.2016.

Голд салт ДОО Ниш 3.692,160/100-ЕЕ-4 20.05.2016.

Укупно: 144.806,96

Укупни приходи: 1.283.590,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 20.000,0020 30.04.2016.

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 20.000,0036 31.05.2016.

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 20.000,0055 30.06.2016.

Укупно: 60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 10.000,0021 30.04.2016.

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 10.000,0037 31.05.2016.

Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај 10.000,0056 30.06.2016.

Укупно: 30.000,00

90.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

МАГЕНТА ДМ ПЛУД ДОО 1.740,009 15.04.2016.

Млади дани плус СТР 400,0012 25.04.2016.

Office 1 Superstore 1.176,1016 28.04.2016.

Office 1 Superstore 1.459,0142 31.05.2016.

Укупно: 4.775,11

Електрична енергија

"ЕИ Елмаг" доо Ниш 1.013,464 30.04.2016.

"ЕИ Елмаг" доо Ниш 23.061,615 30.04.2016.

"ЕИ Елмаг" доо Ниш 5.017,046 30.04.2016.

"ЕИ Елмаг" доо Ниш 4.482,2326 31.05.2016.

"ЕИ Елмаг" доо Ниш 1.038,0527 31.05.2016.

"ЕИ Елмаг" доо Ниш 22.913,8928 31.05.2016.

"ЕИ Елмаг" доо Ниш 1.038,0550 30.06.2016.

"ЕИ Елмаг" доо Ниш 22.947,9551 30.06.2016.

"ЕИ Елмаг" доо Ниш 4.376,5852 30.06.2016.

ЈП ЕПС Снабдевање Београд ЕД Краљево 1.443,172 30.04.2016.

ЈП ЕПС Снабдевање Београд ЕД Краљево 1.459,6342/2 31.05.2016.

13ЕИ ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА НИШ ДОО ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ДЕЛАТНОСТИ ЕИ КОМЕРЦ НИШ - У
СТЕЧАЈУ - Извештај за  април - јун 2016.



Електрична енергија

ЈП ЕПС Снабдевање Београд ЕД Краљево 11.779,7556/4 30.06.2016.

Укупно: 100.571,41

Комуналне услуге

ЈКП МЕДИАНА НИШ 42.598,6043 30.04.2016.

ЈКП" Водовод" Краљево 721,7542/1 31.05.2016.

ЈКП" Водовод" Краљево 1.935,2756/3 30.06.2016.

ЈКП МЕДИАНА НИШ 42.598,6042/3 31.05.2016.

ЈКП МЕДИАНА НИШ 42.598,6056/5 30.06.2016.

Укупно: 130.452,82

Гориво и мазиво

Гордана Јовановић, ПР стечајни управник 3.453,3018 30.04.2016.

Гордана Јовановић, ПР стечајни управник 2.577,9034 31.05.2016.

Гордана Јовановић, ПР стечајни управник 3.355,7053 30.06.2016.

Укупно: 9.386,90

Пошта и телефон

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 104,007 07.04.2016.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 748,008 11.04.2016.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 1.150,0010 22.04.2016.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 1.040,0011 25.04.2016.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 1.240,0013 25.04.2016.

Гордана Јовановић, ПР стечајни управник 1.000,0019 30.04.2016.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 69,0025 06.05.2016.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 1.024,0029 17.05.2016.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 81,0030 24.05.2016.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 633,0031 26.05.2016.

Гордана Јовановић, ПР стечајни управник 1.000,0035 31.05.2016.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 69,0044 03.06.2016.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 69,0045 07.06.2016.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 664,0046 15.06.2016.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 92,0047 29.06.2016.

Гордана Јовановић, ПР стечајни управник 1.000,0054 30.06.2016.

Укупно: 9.983,00

Платни промет

Поштанска штедионица - Банка 349,533 01.04.2016.

Укупно: 349,53

Бруто зараде по уговору о делу

Милосављевић Снежана 40.509,0033 31.05.2016.

Милосављевић Снежана 38.748,0049 30.06.2016.

Укупно: 79.257,00

Књиговодствене услуге

Агенција "Роник", Ниш 12.000,0017 30.04.2016.

Агенција "Роник", Ниш 12.000,0032 31.05.2016.

Агенција "Роник", Ниш 12.000,0048 30.06.2016.

Укупно: 36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Град Краљево Управа за финансије 21.985,0039 15.05.2016.

Град Београд ГО Младеновац Управа за финансије 9.582,0040 15.05.2016.

Град Ниш- Управа за имовину и инспекцијске послове 101.396,0041 15.05.2016.

Укупно: 132.963,00

Административне таксе

Републичка административна такса 1.215,0014 26.04.2016.

АПР Београд 2.900,0015 27.04.2016.

Укупно: 4.115,00
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Остали трошкови стечајне масе

Милосављевић Снежана 9.098,0022 30.04.2016.

Томић Милијана 9.098,0023 30.04.2016.

Јовановић Милан 9.098,0024 30.04.2016.

Метал Арт ДОО, Дољевац 1.260.000,0038 30.06.2016.

Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС 30.734,233/1 01.04.2016.

Укупно: 1.318.028,23

1.825.882,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.915.882,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Поштанска штедионица, 200-2823240101034-52
Алфа банка ад Београд- орочена средства, 180-70043000046232
Банка Поштанска штедионица , 200-2848530101034-08

01.04.2016. 8.387.801,04Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Камате и други финансијски приходи

Банка Поштанска штедионица 34.426,2310.06.2016.

Укупно: 34.426,23

Уплаћени депозити

Alpha bank Srbija ad Beograd 7.034.426,2310.06.2016.

Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС 30.734,2301.04.2016.

Хијероглиф Ниш 3.637,1217.06.2016.

Мењачница НИБЕКС Ниш, предузетник Максимовић Лидија 11.906,3220.04.2016.

Укупно: 7.080.703,90

Наплата потраживања

Коне д.о.о Београд 974,9005.04.2016.

Коне д.о.о Београд 29.488,8005.04.2016.

Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС 4.750,8615.04.2016.

Бренд текстил Краљево 18.697,7418.04.2016.

Кимби - ко  Земун 100.000,0025.04.2016.

Кимби - ко  Земун 15.140,0526.04.2016.

Књижара Макс Младеновац 83.075,5427.04.2016.

Књижара Макс Младеновац 83.169,5927.04.2016.

Marwing glazingsystem doo 16.438,6228.04.2016.

ГУМАТЕКС ДОО 43.679,5304.05.2016.

ДМВ НАИС ДОО 19.461,0005.05.2016.

Нитера доо Ниш 80.000,0013.05.2016.

Бренд текстил Краљево 18.697,7416.05.2016.

Стилпласт доо 1.121,1507.06.2016.

Стилпласт доо 28.825,4407.06.2016.

Бренд текстил Краљево 18.697,7417.06.2016.

Голд салт ДОО Ниш 100.000,0021.06.2016.

ДМВ НАИС ДОО 0,3930.06.2016.

Укупно: 662.219,09

Закуп (у извештајном периоду)

Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС 36.840,0014.04.2016.

Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС 8,0001.04.2016.

Коне д.о.о Београд 29.428,0019.05.2016.

Хијероглиф Ниш 33.107,4019.05.2016.

Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС 36.774,0019.05.2016.
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Закуп (у извештајном периоду)

Хијероглиф Ниш 33.107,4030.05.2016.

Стилпласт доо 28.766,1007.06.2016.

Стилпласт доо 28.766,1007.06.2016.

Коне д.о.о Београд 29.428,8014.06.2016.

ДМВ НАИС ДОО 18.981,5030.06.2016.

Укупно: 275.207,30

Потраживања (у извештајном периоду)

Хијероглиф Ниш 512,9613.04.2016.

Хијероглиф Ниш 1.025,9413.04.2016.

Стоиљковић Миодраг 682,0018.04.2016.

Коне д.о.о Београд 1.025,9418.04.2016.

Стоиљковић Миодраг 682,0024.05.2016.

Хијероглиф Ниш 1.538,4030.05.2016.

Стилпласт доо 1.179,8307.06.2016.

Стилпласт доо 1.179,4407.06.2016.

Коне д.о.о Београд 1.025,6014.06.2016.

Хијероглиф Ниш 1.528,5017.06.2016.

Стилпласт доо 1.171,8522.06.2016.

ДМВ НАИС ДОО 5.017,0330.06.2016.

ДМВ НАИС ДОО 4.481,6930.06.2016.

Укупно: 21.051,18

Повраћај орочених средстава

Алфа банка ад Београд- орочена средства 7.000.000,0010.06.2016.

Укупно: 7.000.000,00

15.073.607,70Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Поштанска штедионица - Банка 349,5301.04.2016.

Укупно: 349,53

Остали трошкови стечајне масе

Дом Здравља МЕДИКУС УНИВЕРЗАЛИС 30.734,2301.04.2016.

Укупно: 30.734,23

Повраћај депозита

Alpha bank Srbija ad Beograd 7.034.426,2315.06.2016.

Укупно: 7.034.426,23

7.065.509,99Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2016. 9.395.898,75
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