
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

Ст. 34/2019

08.05.2021.

Матично друштво за производњу, трговину и
спољнотрговински промет НИНИ ДОО Ниш - у стечају

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Број лиценце: 155-1685

07574851Матични број:

1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4010310004678-80Текући 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

61.168.800,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

76.716.282,11Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

1.439.052,09

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

590.130,02

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.01.2021.

 10.

13.200.000,00

318.300,00

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

1а

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.439.052,09 динара:
- на рачуну број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» ад Београд, на дан 01.01.2021. године налази се износ од
1.436.112,09 динара (Извод број 33 од 31.12.2020. године).

Разлика стања на рачуну на дан 01.01.2021. године у износу од 2.940,00 динара у односу на стање на позицији 1. Готовина и готовински
еквиваленти - 1.439.052,09 динара, односи се на неевидентиране трошкове платног промета «Raiffeisen banka» ад Београд у
претходном извештајном периоду наплаћене дана 31.12.2021. године, од чега на име провизије банке по основу платног промета за
период од 16.12.2020. до 31.12.2020. године 2.440,00 динара и на име наплате месечне накнаде за вођење рачуна у износу од 500,00
динара. Наведени трошкови платног промета евидентирани су на дан 01.01.2021. године, односно у извештајном периоду на који се

1Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет НИНИ ДОО Ниш - у стечају - Извештај за  јануар - март
2021.



односи овај Извештај.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

76.716.282,11

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

318.300,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

13.200.000,00

 8.

0,00

0,00

61.168.800,00

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

0,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

1.439.052,09

Укупно

590.130,02

Коментар

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

 8.

1.439.052,09Готовина 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

590.130,02

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

318.300,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

13.200.000,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

76.716.282,11

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

61.168.800,00

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.

2Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет НИНИ ДОО Ниш - у стечају - Извештај за  јануар - март
2021.



0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

13.200.000,00

0,00 318.300,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

61.168.800,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

75.277.230,02

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

590.130,02

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

0,00

0,00

 4.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 1.

 6.

Остала имовина

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене

0,00

 7. 0,00 0,00

 5.

0,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

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

372.000,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

360.000,00

0,00

360.000,00

2а

0,0012.000,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

372.000,00

0,00

12.000,00

0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

            11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Остварени приливи за извештајни период у износу од 12.000,00 динара:
            - Надокнада трошкова извршног поступка у укупном износу од 12.000,00 динара исплаћена од стране ЈКП «Обједињена наплата»
Ниш, према Решењу И.ИВК 400/2020 од 25.02.2021. године јавног извршитеља Ане Костић Мишковић из Пирота, којим се обуставља
извршни поступак извршног повериоца ЈКП «Обједињена наплата» Ниш против извршног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш,
Ваздухопловаца бб - у стечају, и то 6.000,00 динара на име састављања приговора на Решење о извршењу јавног извршитеља од
26.08.2020. године и 6.000,00 динара на име састављања приговора на Решење јавног извршитеља од 06.11.2020. године.

3Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет НИНИ ДОО Ниш - у стечају - Извештај за  јануар - март
2021.



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 1.950,002. Судски трошкови 1.950,00 0,001.950,00

20.000,00 60.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 40.000,00 60.000,0020.000,00

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 21.950,0020.000,00 41.950,00 61.950,00 60.000,00

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 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 0,000,00

262.306,36 0,002. Електрична енергија 0,00 262.306,360,00

60.002,12 0,003. Комуналне услуге 0,00 60.002,120,00

5.000,00 18.250,004. Гориво и мазиво 11.250,00 18.250,005.000,00

1.851,00 3.085,005. Пошта и телефон 1.851,00 3.085,001.851,00

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 5.775,008. Платни промет 2.235,00 0,005.775,00

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

270.714,87 193.693,8015. Бруто зараде по уговору о делу 132.560,77 407.061,5657.347,11

180.000,00 16.000,0016. Књиговодствене услуге 0,00 184.000,0012.000,00

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

372.947,00 64.185,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 437.132,000,00

0,00 1.200,0019. Административне таксе 1.200,00 0,001.200,00

24.399,41 60.000,0020. ПДВ 40.000,00 24.399,4160.000,00

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 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 0,000,00

64.000,00 52.000,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 116.000,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 143.173,111.241.220,76 189.096,77 414.188,80 1.512.236,45

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

            Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст. 34/2019 од 05.04.2021. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и
обавеза стечајне масе за месец  јануар 2021. године у укупном износу од 125.806,81 динара и за месец фебруар 2021. године у укупном
износу од 105.239,96 динара. До дана израде овог извештаја није одобрена од стране стечајног судије исплата средстава са рачуна
стечајног дужника на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у месецу марту 2021. године у укупном износу
од 235.351,80 динара.

Коментар

4Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет НИНИ ДОО Ниш - у стечају - Извештај за  јануар - март
2021.



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

Трошкови стечајног поступка - Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

            2. Судски трошкови у укупном износу од 1.950,00 динара се односе на:
            - Таксу на другостепену одлуку по правном леку на решење о одбацивању предлога за извршење или обезбеђење, према Налогу
за плаћање судске таксе ИИв-1040/2020 од 17.02.2021. године, у предмету повериоца ЈКП «Обједињена наплата» Ниш против дужника
М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају.

           3. Прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 60.000,00 динара се састоји од:
           - Прелиминарних награда стечајног управника за месец јануар, фебруар и март 2021. године у месечном бруто износу од
20.000,00 динара, одобрена од стране стечајног судије Решењем 8. Ст. 34/2019 од 18.12.2020. године, за период од 01.12.2020. до
31.05.2021. године.

Обавезе стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду

            4. Гориво и мазиво - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 18.250,00 динара чине:
            - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу
јануару 2021. године, у укупном износу од 5.170,00 динара (према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 09.01.2021. године),
            - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу
фебруару 2021. године, у укупном износу од 6.080,00 динара (према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 05.02.2021. године),
            - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот - Ниш - Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу
марту 2021. године, у укупном износу од 7.000,00 динара (према Рачуну «НИС»  ад Нови Сад од 08.03.2021. године).

            5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 3.085,00 динара чине:
            - 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 слања поште у месецу јануару 2021, једно писмо Привредном суду у Нишу - 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 01.02.2021. године за телеком услуге за период 01.01.2021-31.01.2021. године),
            - Трошкови слања два писма у месецу фебруару 2021. године у укупном износу од 216,00 динара, и то Институту за јавно здравље
Ниш (108,00 динара) и Агенцији за лекове и медицинска средства (108,00 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 01.03.2021. године за телеком услуге за период 01.02.2021-28.02.2021. године),
            -  Трошкови слања два писма у месецу марту 2021. године у укупном износу од 234,00 динара, и то Привредном суду у Нишу.

            8. Платни промет - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 5.775,00 динара чине:
            - Провизија банке по основу налога платног промета за период од 16.12.2020. до 31.12.2020. године у укупном износу од 2.440,00
динара и наплата месечне накнаде за вођење рачуна у износу од 500,00 динара за месец децембар 2020. године код «Raiffeisen banka»
ад Београд (трошкови који нису евидентирани у децембру 2020. године),
            - Платни промет у месецу јануару 2021. године у укупном износу од 600,00 динара и то  на име провизије банке по основу налога
платног промета за период од 01.01.2021. до 15.01.2021. године у износу од 100,00 динара и наплата месечне накнаде за вођење
рачуна у износу од 500,00 динара за месец јануар 2021. године код «Raiffeisen banka» ад Београд,
            - Платни промет у месецу фебруару 2021. године у укупном износу од 1.635,00 динара и то на име провизије банке по основу
налога платног промета за период од 01.02.2021. до 28.02.2021. године у износу од 1.135,00 динара и наплата месечне накнаде за
вођење рачуна у износу од 500,00 динара за месец фебруар 2021. године, код «Raiffeisen banka» ад Београд,
            - Провизија банке по основу налога платног промета за период од 01.03.2021. до 15.03.2021. године у износу од 100,00 динара и
наплата месечне накнаде за вођење рачуна у износу од 500,00 динара за месец март 2021. године код «Raiffeisen banka» ад Београд -
укупно 600,00 динара.

            15. Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 193.693,80 динара чине:
            - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, 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 у бруто износу од 55.816,91
динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем 8. Ст. 34/2019 од 18.12.2020. године,
            - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, 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 у бруто износу од 53.158,96
динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем 8. Ст. 34/2019 од 18.12.2020. године,
            - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом
уговору о делу за месец март 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 у бруто износу од 61.132,80
динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем 8. Ст. 34/2019 од 18.12.2020. године,
            - Накнада за ангажовање три лица у Комисији за попис имовине и пословне документације стечајног дужника на дан 31.12.2020.
године, који је обављен у периоду од 15.12.2020. до 31.12.2020. године, уз једнократну нето накнаду у износу од 5.000,00 динара
сваком ангажованом лицу (укупно бруто 23.584,91 динара), уз сагласност стечајног судије дату Решењем 8 Ст. 34/2019 дана 18.12.2020.
године, према закљученом уговору о делу са:
            - Оливер Ристић, дипл.инж.електр. из Ниша, Председник пописне Комисије,
            - Бојан Ристић, мр екон. из Пирота, члан пописне Комисије,
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            - Иван Манчић, дипл.инж. саобр. из Пирота,  члан пописне Комисије.

            16. Књиговодствене услуге у укупном износу од 16.000,00 чине:
            - Накнада за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец фебруар 2021. године у износу од
8.000,00 динара, према Рачуну бр. 0/48 од 28.02.2021. године,
            - Накнада за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец март 2021. године у износу од 8.000,00
динара, према Рачуну бр. 0/115 од 31.03.2021. године.

            18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у укупном износу од 64.185,00 динара се односи на:
            - Трошкове пореза  на имовину за прво тромесечје 2021. године, према пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за
2021. годину поднетој Граду Нишу - Секретаријату за локалну пореску администрацију, са обавезом плаћања до 15.02.2021. године.

            19. Административне таксе у укупном износу од 1.200,00 динара се односе на:
            - Накнаду за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину код Агенције за привредне регистре у
износу од 1.200,00 динара.

            20. ПДВ
            Стварно настале трошкове на име ПДВ-а у укупном износу од 60.000,00 динара чини:
            - ПДВ за обрачунски порески период од 01.12.2020. до 31.12.2020. године у износу од 20.000,00 динара, са роком извршења
обавезе до 15.01.2021. године,
            - ПДВ за обрачунски порески период од 01.01.2021. до 31.01.2021.године у износу од 20.000,00 динара, са роком извршења
обавезе до 15.02.2021. године,
            - ПДВ за обрачунски порески период од 01.02.2021. до 28.02.2021. године у износу од 20.000,00 динара, са роком извршења
обавезе до 15.03.2021. године.

            25. Тарифа АЛСУ у укупном износу од 52.000,00 динара чине:
            - Накнада за евидентирање и обраду података од значаја за вођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем
Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције
обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни број 5. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције
за лиценцирање стечајних управника, цена је у износу од 32.000,00 динара на годишњем нивоу, за стечајни поступак чија је
ликвидациона вредност према економско-финансијском извештају стечајног управника 64.545.766,60 динара – Обрачун за 2021. годину,
            - Накнада за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању
стечајне масе при вршењу стручног надзора, Тарифни број 6. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање
стечајних управника, цена је у износу од 20.000,00 динара, за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив
1.920.000.00 динара, по основу прилива од уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног
дужника - Обрачун VIII-32-4/13/5996/2021 od 09.03.2021. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

            2. Судски трошкови – плаћени трошкови у укупном износу од 1.950,00 динара се односе на:
            - Таксу на другостепену одлуку по правном леку на решење о одбацивању предлога за извршење или обезбеђење, према Налогу
за плаћање судске таксе ИИв-1040/2020 од 17.02.2021. године, у предмету повериоца ЈКП «Обједињена наплата» Ниш против дужника
М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају.

            3. Прелиминарна награда стечајног управника – плаћени трошкови  у укупном износу од 20.000,00 динара се односи на:
           - Прелиминарну  награду стечајног управника за месец децембар 2020. године у месечном бруто износу од 20.000,00 динара,
одобрена од стране стечајног судије Решењем 8. Ст. 34/2019 од 18.12.2020. године, за период од 01.12.2020. до 31.05.2021. године.

Обавезе стечајне масе

            4. Гориво и мазиво – Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 5.000,00 динара чине:
            - Трошкови горива стечајног управника настали у месецу децембру 2020. године на спровођењу стечајног поступка, у  укупном
износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИА» ад Београд од 30.12.2020. године.

            5. Пошта и телефон – Плаћени трошкови у укупном износу од 1.851,00 се односе на:
            - Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС
Телеком Србија» а.д. од 01.12.2020. године за телеком услуге за период 01.11.2020-30.11.2020. године),
            - Трошкове слања поште у месецу децембру 2020. године у укупном износу од 851,00 динара.

             8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 5.775,00 динара чине:
           - Провизија банке по основу налога платног промета за период од 16.12.2020. до 31.12.2020. године у укупном износу од 2.440,00
динара и наплата месечне накнаде за вођење рачуна у износу од 500,00 динара за месец децембар 2020. године код «Raiffeisen banka»
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ад Београд (трошкови који нису евидентирани у децембру 2020. године),
            - Платни промет у месецу јануару 2021. године у укупном износу од 600,00 динара и то  на име провизије банке по основу налога
платног промета за период од 01.01.2021. до 15.01.2021. године у износу од 100,00 динара и наплата месечне накнаде за вођење
рачуна у износу од 500,00 динара за месец јануар 2021. године код «Raiffeisen banka» ад Београд,
            - Платни промет у месецу фебруару 2021. године у укупном износу од 1.635,00 динара и то на име провизије банке по основу
налога платног промета за период од 01.02.2021. до 28.02.2021. године у износу од 1.135,00 динара и наплата месечне накнаде за
вођење рачуна у износу од 500,00 динара за месец фебруар 2021. године, код «Raiffeisen banka» ад Београд,
            - Провизија банке по основу налога платног промета за период од 01.03.2021. до 15.03.2021. године у износу од 100,00 динара и
наплата месечне накнаде за вођење рачуна у износу од 500,00 динара за месец март 2021. године код «Raiffeisen banka» ад Београд -
укупно 600,00 динара. .

            15. Бруто зараде по уговору о делу – Плаћени трошкови у укупном износу од  57.347,11 динара се односи на:
            - Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом
уговору о делу за месец децембар 2020. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 31.747,36 динара (износ
минималне цене рада по радном часу 172,54 динара, «Службени гласник РС», број 65/2019), односно у бруто износу од 57.347,11
динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем 8. Ст. 34/2019 од 18.12.2020. године.

            16. Књиговодствене услуге – Плаћени трошкови у укупном износу од 12.000,00 динара се односе на:
            - Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец децембар 2020. године у износу од
12.000,00 динара, према Рачуну бр. од 0/348 од 31.12.2020. године.

            19. Административне таксе – Плаћени трошкови  у укупном износу од 1.200,00 динара се односе на:
            - Накнаду за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину код Агенције за привредне регистре у
износу од 1.200,00 динара.

            20. ПДВ
            Плаћени трошкови  на име ПДВ-а у укупном износу од 60.000,00 динара чини:
            - ПДВ за обрачунски порески период од 01.12.2020. до 31.12.2020. године у износу од 20.000,00 динара, са роком извршења
обавезе до 15.01.2021. године,
            - ПДВ за обрачунски порески период од 01.01.2021. до 31.01.2021.године у износу од 20.000,00 динара, са роком извршења
обавезе до 15.02.2021. године,
            - ПДВ за обрачунски порески период од 01.02.2021. до 28.02.2021. године у износу од 20.000,00 динара, са роком извршења
обавезе до 15.03.2021. године.
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Коментар

Испитно рочиште одржано је дана 17.02.2021. године.

Укупно је у Привредном суду у Нишу евидентирано 65 пријава потраживања поверилаца.

На испитном рочишту испитане су укупно 62 пријаве потраживања.
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            Стечајни управник се на испитном рочишту није изјаснио по пријавама потраживања три повериоца и то:
1. «МАХХЕРЦ» доо Ниш, ул. Стојана Новаковића бр. 17а, лок. 1, Ниш, са пријавом потраживања евидентираном под бројем 36,
2. АД «ЖИТОПРОМЕТ» Ниш, ул. Игманска бб, Ниш, са пријавом потраживања евидентираном под бројем 54,
3. «ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, са пријавом потраживања евидентираном под бројем 58,
с обзиром на околност да је документација стечајног дужника која се односи на пријављена потраживање привремено одузета и налази
се код Вишег јавног тужилаштва у Нишу, Посебно одељење за сузбијање корупције, док су рачунари са рачуноводственим софтвером
стечајног дужника привремено одузети од стране Пореске управе, Сектора пореске полиције, оперативног одељења у Нишу.

            Стечајни управник је на испитном рочишту предложио стечајном судији да закаже допунско испитно рочиште након враћања
документације и рачуноводствених рачунара од стране наведених државних органа, на којем ће се испитати преостале три пријаве
потраживања повериоца по којима се није изјаснио на испитном рочишту.

            Рок за подношење пријава потраживања одређује стечајни судија решењем којим се отвара стечајни поступак. Међутим, Закон о
стечају у члану 111. прописује крајњи рок од 120 дана од дана објављивања огласа о отварању стечаја у «Службеном гласнику
Републике Србије». Протеком овог рока наступа преклузија за подношење пријава потраживања. Стога пријаве достављене суду по
истеку овог рока се одбацују као неблаговремене. У конкретном случају, стечајни поступак је отворен 10.05.2019. године, оглас о
отварању стечајног поступка објављен је 17.05.2019. године, рок за подношење пријава потраживања је истекао закључно са
14.09.2019. године.

            Стечајни управник је предложио стечајном судији  да одбаци следеће пријаве потраживања као неблаговремене:
            1. ЈКП «Обједињена наплата» Ниш, ул. Наде Томић бр. 7, Ниш, са пријавом потраживања број 60,
            2. «ЖИТОПЕК» ад Ниш, ул. Димитрија Туцовића бр. 51, Ниш, са пријавом потраживања број 61,
            3. ЈКП «Наиссус» Ниш, ул. Књегиње Љубице бр. 1/I, Ниш, са пријавом потраживања број 62,
            4. Привредни суд у Београду, ул. Масарикова бр. 2, Београд, са пријавом потраживања број 63,
            5. Виши суд у Нишу, зграда Палате Правде, ул. Вождова бр. 23, Ниш, на II и III спрату зграде, са пријавом потраживања број 65.

            Укупан износ пријављених потраживања која су испитана на испитном рочишту одржаном 17.02.2021. године износи
2.366.624.534,09 динара, од чега је потраживање у износу од 251.015.773,50 динара пријављено као обезбеђено, док су потраживања у
укупном износу од 2.115.608.760,59 динара пријављена као необезбеђена.

            Укупан износ признатих/утврђених потраживања на испитном рочишту износи 1.790.009.142,37 динара, од чега су потраживања у
износу од 2.827.828,32 динара сврстана као необезбеђена у први исплатни ред, потраживања у износу од 38.977.553,26 динара у други
исплатни ред и потраживања у износу од 1.748.203.760,79 динара у трећи исплатни ред. Укупан износ признатих разлучних
потраживања износи 0,00 динара.
            Оспорена су потраживања поверилаца у укупном износу од 576.615.391,72 динара.

            Потраживање повериоца Стечајна маса АД «СРБОЛЕК» у стечају, са пријавом потраживања број 5, утврђено је Закључком о
утврђеним потраживањима Посл. бр. Ст. 7/2019 од 17.02.2021. године у укупном износу од 1.437.831.571,80 динара, од чега на име
главног дуга 578.554.469,85 динара, на име камате на главни дуг 857.277.851,95 динара и на име трошкова 1.999.250,00 динара, и као
необезбеђено разврстано у трећи исплатни ред. Решењем Привредног суда у Београду 1. Ст 158/2018 од 22.01.2021. године,
правоснажним од 12.02.2021. године, закључен је стечајни поступак над Стечајном масом АД «СРБОЛЕК» у стечају, матични број
27007066, ПИБ 110975912. Решењем БСМ 45/2021 од 26.02.2021. године, Регистра стечајних маса код Агенције за привредне регистре,
брише се из Регистра стечајних маса Стечајна маса АД «СРБОЛЕК» у стечају.
            Поднеском од 25.03.2021. године, чији је предмет Исправка Листе утврђених и оспорених потраживања, бивши заступник
Стечајне масе «СРБОЛЕК» ад у стечају, стечајни управник Драган Перковић из Београда, моли суд да изврши исправку Листе признатих и
оспорених потраживања, у складу са Решењем Привредног суда у Београду број 1. Ст 158/2018 од 22.01.2021. године, на начин да
уместо повериоца Стечајне масе «СРБОЛЕК» ад у стечају, ул. Сарајевска бр. 84, МБ: 27007066, ПИБ: 110975912, унесе повериоце
приказане у наведеном решењу, које доставља у прилогу поднеска.
            Након пријема обавештења о преносу потраживања Стечајне масе АД «СРБОЛЕК» у стечају према М.Д. «НИНИ» доо Ниш,
Ваздухопловаца бб - у стечају, потраживање се надаље технички води у ЕРС-у као потраживање у спору, све до испуњења услова за
промену повериоца.
            По наведеном обавештењу уступиоца (у конкретном случају уступилац је брисан из Регистра стечајних маса) не може се изменити
поверилац у коначној листи, већ ће ову промену повериоца стечајни управник само имати у виду, јер не може намиривати првобитног
повериоца.
            Нови поверилац, с обзиром да има правни интерес како би постао странка у стечајном поступку, мора да поднесе захтев за
промену промену података у погледу промене повериоца у коначној листи. Стечајни органи, уколико нађу да су испуњени услови за
промену повериоца, извршиће корекцију података у коначној листи променом повериоца за конкретно потраживање.

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

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

1.439.052,09 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2021.

 5.

158.272,11

 4.

1.285.928,98

 2. 5.149,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

У току извештајног периода платни промет се одвијао преко рачуна стечајног дужника број 265-4010310004678-80, који се води код
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«Raiffeisen banka» ад Београд.

Почетно стање на рачунима:

На рачуну број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» ад Београд, на дан 01.01.2021. године се налазио износ од
1.439.052,09 динара (Извод број 32 од 30.12.2020. године).

Крајње стање на рачунима:

На рачуну број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» ад Београд, на дан 31.03.2021. године се налази износ од
1.285.928,98 динара (Извод број 11 од 31.03.2021. године).

6.851,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.21.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 6.851,00

 4. 0,0031.03.2021.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду је преко благајне извршена исплата стечајном управнику у укупном износу од 6.851,00 динара на име трошкова
који су  од стране стечајног управника плаћени готовински, и то:
- трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (Рачун «МТС Телеком Србија»
а.д. од 01.12.2020. године за телеком услуге за период 01.11.2020-30.11.2020. године),
- трошкови слања поште у месецу децембру 2020. године у укупном износу од 851,00 динара,
- трошкови горива стечајног управника настали у месецу децембру 2020. године у укупном износу од 5.000,00 динара, према Рачуну
«ЕКО СЕРБИА» ад Београд од 30.12.2020. 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. 0,00

 Агенција за књиговодствене послове «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш2. 0,00

0,00Укупно

            У периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године ангажована је Марија Станковић, дипл. екон. из Пирота, на пословима
административног сарадника стечајног управника закључењем уговора о делу, уз сагласност стечајног судије дату Решењем 8. Ст.
34/2019 од 18.12.2020. године, уз месечну накнаду за рад у висини минималне зараде.
            У извештајном периоду ради пружања књиговодствених услуга ангажована је Агенција за књиговодствене послове «РОНИК»
Јасмина Бабић ПР Ниш уз месечну бруто накнаду у износу од 8.000,00 динара.

Коментар
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 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

950.130,02

61.168.800,00

318.300,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

76.923.159,00

Лиценце и патенти

13.200.000,00

1.285.928,98

 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:

1. Готовина и готовински еквиваленти:
- на рачуну број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» ад Београд, на дан 31.03.2021. године налази се износ од
1.285.928,98 динара (Извод број 11 од 31.03.2021. године).

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.  Обавештење о уступању потраживања
Стечајни управник је 06.01.2021. године примио обавештење да је између стечајног повериоца Стојановић Милана из Лесковца и
Ђушић Зорана закључен уговор о уступању потраживања УОП-II: 10702-20, оверен дана 25.12.2020. године код јавног бележника
Јасмине Спасић из Лесковца.

18.01.2021.  ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар -
Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, поступајућу у
складу са чланом 29. Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 – одлука УС i 83/2014), доставља суду
Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2020. до 31.12.2020. године.

18.01.2021.  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, 71/12 – одлука УС и
83/14), стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - 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 период од 01.12.2020. до 31.12.2020. године у укупном износу од 116.828,11 динара.
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22.01.2021.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 22.01.2021. године примљено је РЕШЕЊЕ Привредног суда у Нишу којим се исправља Решење Привредног суда у Нишу, Ст.34/2019
од 18.12.2020. године, којим се одобрава прелиминарна награда стечајном управнику због погрешно наведеног имена стечајног
управника.

08.02.2021.  Писмо о намерама за закуп простора
Примљено је дана 08.02.2021. године писмо намере за закуп производно-пословног простора у власништву М.Д. «НИНИ» доо Ниш,
Ваздухопловаца бб - у стечају од стране «ЗДРАВЉЕ ЛЕК« доо Ниш, Ваздухопловаца бб, Ниш.

08.02.2021.  Закључак Привредног суда у Нишу - Налог за изјашњење о предузетим радњама
Закључком Посл. бр. Ст. 34/2019 од 01.02.2021. године  НАЛАЖЕ СЕ стечајном управнику да у року од 8 дана достави суду достави
извештај о радњама предузетим у досадашњем току поступка, са посебним указивањем на разлоге трајања поступка.

08.02.2021.  Решење којим се одбрава исплата трошкова за децембар 2020. 8. Ст. 34/2019
Решењем Привредног суда у Нишу 8. Ст. 34/2019 од 29.01.2021. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
децембар у износу од 116.828,11 динара.

09.02.2021.  ОБАВЕШТЕЊЕ о отварању стечајног поступка
Стечајни управник је Институту за јавно здравље Ниш дана 09.02.2021. године доставио Обавештење о отварању стечајног поступка.

09.02.2021.  ОБАВЕШТЕЊЕ о отварању стечајног поступка
Стечајни управник је Агенцији за лекове и медицинска средства Србије дана 09.02.2021. године доставио Обавештење о отварању
стечајног поступка у вези Опомене пред утужење достављене с њихове стране.

11.02.2021.  РС Више јавно тужилаштво - Позив у својству сведока
Стечајни управник је дана 11.02.2021. године од Вишег јавног тужилаштва - посебно одељење за сузбијање корупције 3 КТКо бр. 539/19,
Примио позив да дана 11.03.2021. године дође ради испитивања у својству сведока у поступку који се води против осумњичених Ј.С. и
др.

12.02.2021.  Закључак Првредног суда
Закључком Посл. бр. Ст. 34/2019 од 08.02.2021. године НАЛАЖЕ СЕ стечајном управнику да се у року од 8 дана изјасни о Уговору о
уступању потраживања УОП-П: 10702-02 овереног код Јасмине Спасић, јавног бележника из Лесковца, дана 25.12.2020. године.

17.02.2021.  Записник са испитног рочишта од 17.02.2021.
Привредни суд у Нишу, стечајни судија Љиљана Пејчић, у стечајном поступку над стечајним дужником МД "НИНИ" доо у стечају из
Ниша, на основу листе признатих и оспорених потраживања поверилаца од 24.11.2020. године и рочишта за испитивање тражбина
стечајних поверилаца, донео је дана 17.02.2021. године ЗАКЉУЧАК о утврђеним потраживањима, ЗАКЉУЧАК о оспореним
потраживањима и ЗАКЉУЧАК којим се усваја коначна листа пријављених потраживања поверилаца.

23.02.2021.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 08.02.2021.
Привредном суду у Нишу је дана 23.03.2021. године достављено ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 08.02.2021. године, о Уговору о
уступању потраживања УОП-П: 10702-20 овереног код јавног бележника у Лесковцу.

23.02.2021.  ИЗВЕШТАЈ по налогу из Закључка од 01.02.2021.
Привредним суду у Нишу је дана 23.02.2021. године послат Извештај по налогу из Закључка од 01.02.2021. године  о радњама
предузетим у досадашњем току поступка, са посебним указивањем на разлоге трајања поступкаа и евентуалне сметње у уновчењу
имовине.

23.02.2021.  РЕШЕЊЕ Привредног суда у Нишу Ипв (ИВК) 24/2021
Примљено је дана 23.02.2021. године Решење Привредног суда у Нишу Посл. Бр. Ипв (ИВК) 24/2021 од 10.02.2021. године који се усваја
приговор извршног дужника МД "НИНИ" Ниш у стечају изјављен на Решење јавног извршитеља Ане Костић Мишковић из Пирота ИИВК
400/20 од 06.11.2020. године.

26.02.2021.  Доказ о уплати таксе на другостепену одлуку
Привредном суду у Нишу је 26.02.2021. године достављен ДОКАЗ о уплати таксе на другостепену одлуку по правном леку на решење о
одбацивању предлога за извршење.

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, 71/12 – одлука УС и
83/14), стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - 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 период од 01.01.2021. до 31.01.2021. године у укупном износу од 125.806,81 динара.

05.03.2021.  Решење Привредног Апелационог суда 11 Пж 202/21
Решењем Привредног Апелационог суда од 21.01.2021. године укидају се решења о принудној наплати судске таксе Привредног суда у
Београду П 1020/2014 од 12.11.2020. године.

05.03.2021.  Решење Привредног суда у Нишу
Примљено је Решење Привредног суда у Нишу од 24.02.2021. године који се одбацује пријава потраживања број 60 повериоца ЈКП
"Обједињена наплата" Ниш, као неблаговремена.
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05.03.2021.  Решење Привредног суда у Нишу
Примљено је Решење Привредног суда у Нишу од 24.02.2021. године који се одбацује пријава потраживања број 61 повериоца
"Житопек" АД Ниш, као неблаговремена.

05.03.2021.  Решење Привредног суда у Нишу
Примљено је Решење Привредног суда у Нишу од 24.02.2021. године који се одбацује пријава потраживања број 62 повериоца ЈКП
"НАИССУС" Ниш, као неблаговремена.

05.03.2021.  Решење Привредног суда у Нишу
Примљено је Решење Привредног суда у Нишу од 24.02.2021. године који се одбацује пријава потраживања број 63 повериоца
Привредни суд у Београду, као неблаговремена.

05.03.2021.  Решење Привредног суда у Нишу
Примљено је Решење Привредног суда у Нишу од 24.02.2021. године који се одбацује пријава потраживања број 64 повериоца Град
Ниш - Секретеријат за локалну пореску администрацију, као неблаговремена.

05.03.2021.  Решење Привредног суда у Нишу
Примљено је Решење Привредног суда у Нишу од 24.02.2021. године који се одбацује пријава потраживања број 65 повериоца РС Виши
суд у Нишу, као неблаговремена.

06.03.2021.  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, 71/12 – одлука УС и
83/14), стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају се овим путем обраћа стечајном
судији захтевом за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног
поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.02.2021. до 28.02.2021. године у укупном износу од 105.239,96 динара.

06.03.2021.  Захтев за издавањем део плаца
"MOEHRINGER" доо Ниш је упутио захтев стечајном управнику за издавање у закуп дела плаца који се налази до улице Ваздухопловаца
бб, у Нишу. Плац је у поседу привредног друштва "НИНИ" доо Ниш у стечају.

08.03.2021.  Решење јавног извршитеља
Јавни извршитељ Ана Костић Мишковић, у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Обједињена наплата" Ниш, против извршног
дуника МД "НИНИ" Ниш у стечају, дана 25.02.2021. године донео је РЕШЕЊЕ којим се обуставља извршни поступак у предмету овог
јавног извршитеља И.ИВК 400/2020, због повлачења предлога за извршење од стране извршног повериоца.

26.03.2021.  Решење АПР БДЛС 1145/2021
Дана 26.03.2021. године примљено је Решење Агенције за привредне регистре који се уписује у Регистар привредних субјеката промена
података код Предузећа за производњу електронских уређаја и услуге "FREERADIOLINK" доо Ниш - у стечају.

26.03.2021.  Приговор на Решење И.ИВК 87/21 од 16.03.2021
Привредном суду у Нишу је извршни поверилац ЈКП "Наиссус" поднео ПРИГОВОР против Решења јсвног извршитеља којим се одбацује
предлог за извршење И.ИВК 87/21 од 16.03.2021.

26.03.2021.  Решење јавног извршитеља
Јавни извршитељ Марија Радовић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП Медиана Индиректни корисник буџетских средстава
Ниш, против извршног дужника МД "НИНИ" Ниш у стечају, доноси Решење који се прекида поступак извршења одређен Решењем о
извршењу посл.бр. ИИВК 47/2018 од дана 13.02.2018. године.

26.03.2021.  Решење Привредног суда у Нишу
Привредни суд у Нишу је донео дана 17.03.2021. године Решење којим се мења Закључак којим је усвојена коначна листа пријављених
потраживања и Закључак о утврђеним потраживањима поверилаца и њихових исплатних редова Ст. бр. 34/19, оба од 17.02.2021.
године, у односу на повериоца са пријавом потраживања број 2, Стојановић Милана из Лесковца.
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Прилози

08.05.2021.Датум:

Матично друштво за производњу, трговину и
спољнотрговински промет НИНИ ДОО Ниш - у стечају

Назив стечајног дужника:

Број предмета: Ст. 34/2019

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.01.2021. 31.03.2021.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

ЈКП «Обједињена наплата» Ниш 12.000,00И.ИВК 400/2020 25.02.2021.

«ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст 120.000,00022821-02/34 28.02.2021.

«ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст 120.000,00013121-01/34 31.01.2021.

«ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст 120.000,00033121-03/34 31.03.2021.

Укупно: 372.000,00

Укупни приходи: 372.000,00

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 1.950,00ИИв-1040/2020 17.02.2021.

Укупно: 1.950,00

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан
Пауновић ПР 20.000,00

013121-02/34 31.01.2021.

Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан
Пауновић ПР 20.000,00

022821-03/34 28.02.2021.

Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан
Пауновић ПР 20.000,00

033121-04/34 31.03.2021.

Укупно: 60.000,00

61.950,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

«НИС» ад Нови сад 5.170,002932708 09.01.2021.

«НИС» ад Нови сад 6.080,003687659 05.02.2021.

«НИС» ад Нови сад 7.000,003723102 08.03.2021.

Укупно: 18.250,00

Пошта и телефон

«Телеком Србија» а.д., Београд
500,00

91-231-010-
3164447

01.01.2021.

ЈП «Пошта Србије» Београд 135,00RE537207510RS 18.01.2021.

ЈП «Пошта Србије» Београд
216,00

RE537198680RS,
RE537196750RS

28.02.2021.

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

53-232-010-
3207899

01.02.2021.

ЈП «Пошта Србије» Београд
234,00

RE501144910RS,
RE501145708RS

31.03.2021.
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Пошта и телефон

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

86-233-010-
1292089

01.03.2021.

Укупно: 3.085,00

Платни промет

Raiffeisen banka A.D.- Beograd

2.440,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.01.2021.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.01.2021.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd

100,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.01.2021.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.01.2021.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd

820,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.02.2021.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd

315,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.02.2021.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.02.2021.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd

100,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.03.2021.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.03.2021.

Укупно: 5.775,00

Бруто зараде по уговору о делу

Станковић Марија
55.817,00

Уговор о делу
01/2021 - Марија
Станковић

31.01.2021.

Станковић Марија
53.158,00

Уговор о делу
02/2021 - Марија
Станковић

28.02.2021.

Ристић Оливер

7.862,00

Уговор о делу 1 -
Председник
пописне
комисије

15.01.2021.

Ристић Бојан
7.862,00

Уговор о делу 2 -
Члан пописне
комисије

15.01.2021.

Манчић Иван
7.862,00

Уговор о делу 3 -
Члан пописне
комисије

15.01.2021.

Станковић Марија
61.132,80

Уговор о делу
03/2021 -  Марија
Станковић

31.03.2021.

Укупно: 193.693,80

Књиговодствене услуге

Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш 8.000,000/48 28.02.2021.

Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш 8.000,000/115 31.03.2021.

Укупно: 16.000,00
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Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију
64.185,00

Порез на
имовину 01/2021

31.03.2021.

Укупно: 64.185,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) 1.200,0085-42553775 22.02.2021.

Укупно: 1.200,00

ПДВ

Пореска управа, Филијала Ниш
20.000,00

96601100336769-
01/2021

31.01.2021.

Пореска управа, Филијала Ниш
20.000,00

96601100336769/
2021

28.02.2021.

Пореска управа, Филијала Ниш
20.000,00

96601100336769-
03/2021

31.03.2021.

Укупно: 60.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

Агенција за лиценцирање стечајних управника
32.000,00

VIII-32-
4/12/6395/2021

09.03.2021.

Укупно: 32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Агенција за лиценцирање стечајних управника
20.000,00

VIII-32-
4/13/5996/2021

09.03.2021.

Укупно: 20.000,00

414.188,80Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 476.138,80

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-6311-11
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-13017-50
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-70658-59
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4010310004678-80
Vojvođanskа bankа a.d. Novi Sad, 325-9500600008053-44
Vojvođanskа bankа a.d. Novi Sad, 325-9500700002917-77
Vojvođanskа bankа a.d. Novi Sad, 325-9500700034964-63
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-216218-73

01.01.2021. 1.439.052,09Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2021.за период од: 31.03.2021.

Потраживања (у извештајном периоду)

ЈКП «Обједињена наплата» Ниш 12.000,0010.03.2021.

Укупно: 12.000,00

12.000,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2021.за период од: 31.03.2021.

Трошкови стечајног поступка

15Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет НИНИ ДОО Ниш - у стечају - Извештај за  јануар - март
2021.



Судски трошкови

Привредни суд у Нишу 1.950,0026.02.2021.

Укупно: 1.950,00

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за послове стечајног управника «ПАУНОВИЋ» Пирот, Горан Пауновић ПР 20.000,0010.02.2021.

Укупно: 20.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 5.000,0010.02.2021.

Укупно: 5.000,00

Пошта и телефон

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0010.02.2021.

ЈП «Пошта Србије» Београд 851,0010.02.2021.

Укупно: 1.851,00

Платни промет

Raiffeisen banka A.D.- Beograd 2.440,0001.01.2021.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd 500,0001.01.2021.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd 100,0015.01.2021.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd 500,0031.01.2021.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd 820,0015.02.2021.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd 315,0028.02.2021.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd 500,0028.02.2021.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd 100,0015.03.2021.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd 500,0031.03.2021.

Укупно: 5.775,00

Бруто зараде по уговору о делу

Станковић Марија 57.347,1110.02.2021.

Укупно: 57.347,11

Књиговодствене услуге

Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш 12.000,0010.02.2021.

Укупно: 12.000,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) 1.200,0023.02.2021.

Укупно: 1.200,00

ПДВ

Пореска управа, Филијала Ниш 20.000,0015.01.2021.

Пореска управа, Филијала Ниш 20.000,0018.02.2021.

Пореска управа, Филијала Ниш 20.000,0015.03.2021.

Укупно: 60.000,00

165.123,11Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2021. 1.285.928,98

16Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет НИНИ ДОО Ниш - у стечају - Извештај за  јануар - март
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