
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

Ст. 34/2019

31.07.2022.

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:01.04.2022. 30.06.2022.

 9.

Остала имовина

61.168.800,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

76.370.532,00Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

7.964.981,98

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

2.418.450,02

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

47.200,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.04.2022.

 10.

4.500.000,00

318.300,00

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

1а

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода

            1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.04.2022. године у износу од 7.964.981,98 динара чине средства на текућем рачуну
стечајног дужника у висини од 8.012.181,98 динара (извод бр. 18 од 31.03.2022. године, «Raiffeisen banka» ад Београд), приказана у
табели умањена за износ уплаћеног депозита од 47.200,00 динара од стране закупца «Moehringer» доо Ниш - Црвени Крст за закуп дела
плаца површине 12,4х13,4м2, у ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, према Уговору о закупу закљученом 12.05.2021. године.
            3. Депозит за продају имовине и/или закуп - Износ од 47.200,00 динара се односи на уплату депозита од стране закупца
«Moehringer» доо Ниш - Црвени Крст за закуп дела плаца површине 12,4х13,4м2, у ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, према Уговору о закупу
закљученом 12.05.2021. године.

1Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет НИНИ ДОО Ниш - у стечају - Извештај за  април - јун
2022.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

78.181.264,00

0,00

0,00

0,00

1.810.732,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

318.300,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

4.500.000,00

 8.

0,00

0,00

62.979.532,00

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

1.810.732,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

7.964.981,98

Укупно

2.418.450,02

Коментар

Повећање вредности имовине

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Износ повећања по процењеној вредности - 1.810.732,00 динара

            Повећање вредности имовине у износу од 1.810.732,00 динара односи се на ликвидациону вредност удела стечајног дужника у
заједничкој својини четири власника над земљиштем укупне површине 452 м2, у ул. Епикопска бр, 27, у Нишу, на катастарској парцели
број 4439, КО Ниш Бубањ, који није евидентиран у у ЕФИ-ју, те се ради о тзв. накнадно пронађеној имовини.
            Стечајни управник је уз сагласност стечајног судије која је дата Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 02.02.2022. године, ангажовао
лиценцираног проценитеља вредности непокретности Љиљану Илић Андрејевић ПР, Специјализовани биро за вештачење, инжењеринг
и консалтинг «FIDEA» Ниш, ул. Мокрањчева бр. 73/4, Ниш, матични број: 61191089, ПИБ: 106677901, за процену вредности удела М.Д.
«НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, у заједничкој својини над катастарском парцелом број 4439, уписаној у Лист
непокретности бр. 388, КО Ниш «Бубањ», на адреси: ул. Епископска бр. 27, Ниш, укупне површине 452 м2.
            Од стране лиценцираног проценитеља непокретности Љиљане Илић Андрејевић, из Ниша, достављен је стечајном управнику
Извештај о процени тржишне вредности непокретности, према којој ликвидациона вредност целе парцеле на дан 07.02.2022. године
износи 7.242.928,00 динара, док је удео М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, као идеалан (113м2), процењен у висини
од 1.810.732,00 динара, односно по јединичној цени по м2 од 16.024,18 динара.

 8.

7.964.981,98Готовина 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

2.418.450,02

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

318.300,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

4.500.000,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

78.181.264,00

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

62.979.532,00

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.
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1.839.052,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

4.500.000,00

0,00 318.300,00

0,00

28.320,00

0,00

Лиценце и патенти

61.168.800,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

68.377.230,02

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

2.390.130,02

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

1.810.732,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

Умањење вредности имовине због продаје у укупном износу од 1.839.052,00 динара односи се на следеће:

            2. Потраживања - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање - 28.320,00 динара је наплата закупа дела плаца
површине 12,4х13,4м2, у ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, у периоду од 01.03.2022. до 31.03.2022. године у износу од 28.320,00 динара са
ПДВ-ом, према Уговору о закупу од 12.05.2021. године, закљученом са «MOEHRINGER» доо Ниш, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш-Црвени
Крст.

            6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање - 1.810.732,00
динара је наплаћена, остварена продајна цена удела стечајног дужника у заједничкој својини четири власника над земљиштем укупне
површине 452 м2, у ул. Епископска бр. 27, у Нишу, на катастарској парцели број 4439, КО Ниш Бубањ.

Начин продаје: Продаја је извршена НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ уз сагласност Одбора поверилаца.
Купац: «МАХХЕРЦ» доо Ниш, ул. Стојана Новаковића бр. 17а, лок. 1, 18000 Ниш, матични број: «МАХХЕРЦ» доо Ниш, ул. Стојана
Новаковића бр. 17а, лок. 1, Ниш, матични број: 21083801, ПИБ: 1108868251.
Купопродајна цена: 1.810.732,00 динара.
Датум потписивања купопродајног уговора: 09.06.2022. године.
Датум исплате купопродајне цене: 09.06.2022. године.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

56.640,00

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

1.810.732,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

2.255.692,00

Списак готовинских прилива

1.810.732,00

0,00

148.320,00204.960,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

28.320,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

120.000,00

0,00

 2.

240.000,00

0,00

388.320,00

2а

0,002.015.692,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

240.000,00

0,00

0,00

0,00
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Коментар

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Остварени приливи за извештајни период у износу од 120.000,00 динара односе
се на депозит за закуп у висини једномесечне закупнине, по Уговору о закупу од 01.06.2022. године, закљученом са «ZDRAVLJE PHARM»
доо Ниш, ул. Булевар Медијана бр. 10, Ниш.

4. Наплата потраживања у износу од 28.320,00 динара - Остварени приливи за извештајни период у износу од 28.320,00 динара односе
се на наплату закупа дела плаца површине 12,4х13,4м2, у ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, у периоду од 01.03.2022. до 31.03.2022. године,
према Уговору о закупу од 12.05.2021. године, закљученом са «MOEHRINGER» доо Ниш, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш-Црвени Крст.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Остварени приливи за извештајни
период у износу од 1.810.732,00 динара односе се на наплату купопродајна цене удела стечајног дужника у заједничкој својини четири
власника над земљиштем укупне површине 452 м2, у ул. Епископска бр. 27, у Нишу, на катастарској парцели број 4439, КО Ниш Бубањ,
након продаје купцу «MOEHRINGER» доо Ниш, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш-Црвени Крст, дана 09.06.2022. године.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Остварени приливи за извештајни период у износу од 56.640,00 динара односе се на наплату закупа
дела плаца површине 12,4х13,4м2, у ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, у периоду од 01.04.2022. до 31.05.2022. године, према Уговору о
закупу од 12.05.2021. године, закљученом са «MOEHRINGER» доо Ниш, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш-Црвени Крст.

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

0,00 971.800,002. Судски трошкови 971.800,00 0,00971.800,00

120.000,00 60.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 60.000,00 180.000,000,00

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 971.800,00120.000,00 1.031.800,00 1.031.800,00 180.000,00

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

400,00 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 0,00400,00

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

12.500,00 19.229,004. Гориво и мазиво 19.229,00 19.229,0012.500,00

2.515,00 5.151,005. Пошта и телефон 5.151,00 5.151,002.515,00

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 7.077,458. Платни промет 7.077,45 0,007.077,45

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

90.000,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 0,0090.000,00

0,00 560,0013. Дневнице и путни трошкови 0,00 0,00560,00

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

124.138,59 187.651,3715. Бруто зараде по уговору о делу 187.651,37 187.651,37124.138,59

60.000,00 24.000,0016. Књиговодствене услуге 24.000,00 68.000,0016.000,00

0,00 64.094,1617. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 64.094,26 64.094,160,00

260.305,00 129.099,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 129.099,00 389.404,000,00
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

0,00 4.700,0019. Административне таксе 4.700,00 0,004.700,00

17.907,41 58.084,0020. ПДВ 46.872,00 29.119,4146.872,00

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

332.000,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 0,00332.000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 636.763,041.222.074,48 487.874,08 499.645,98 1.084.957,42

Одобрени трошкови по решењу стечајног судије

            Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019 од 18.07.2022. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и
обавеза стечајне масе стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо у стечају из Ниша за месец април 2022. године у укупном износу од
240.896,09 динара, за месец мај 2022. године у укупном износу од 1.157.955,22 динара и за месец јун 2022. године у укупном износу од
120.822,77 динара.

Трошкови стечајног поступка - Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

            2. Судски трошкови – стварно настали трошкови у укупном износу од  971.800,00 динара се односе на следеће:
            -  Пресудом Привредног апелационог суда у 12 Пж 2568/21 од 18.03.2022. године у парници тужиоца МД «НИНИ» доо Ниш - у
стечају, ул. Ваздухопловаца бб, против ПРОТИВ туженог Агроиндустријска Комерцијална банка «АИК банка» ад Београд. ул. Булевар
Михајла Пупина 11 5ђ,
- у ставу I изреке УКИДА СЕ пресуда Привредног суда у Нишу 1 П 319/18 од 07.05.2019. године у делу става другог изреке којом је
обавезан тужени да тужиоцу плати износ од 88.796.896,89 динара са законском затезном каматом почев од пресуђења па до коначне
исплате у року од 15 дана од пријема преписа пресуде,
- у ставу III изреке ПРЕИНАЧАВА СЕ одлука о трошковима поступка садржана у ставу трећем изреке пресуде и РЕШАВА: ОБABEЗУЈЕ СЕ
тужилац да туженом плати на име трошкове парничног поступка износ од 898.300,00 динара у року од 15 дана од пријема писаног
отправка ове пресуде,
- у ставу IV изреке ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужилац да туженом плати на име трошкова другостепеног поступка износ од 60.000,00 динара, у року
од 15 дана од пријема ове пресуде.
            - Пресудом Привредног апелационог суда у Београду Пж 6784/21 од 19.05.2022. године одбијена је жалба тужиоца М.Д. «НИНИ»
доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају и потврђена првостепена пресуда Привредног суда у Нишу П - 784/17 од 01.02.2018. године.
Тужилац је обавезан да накнади трошкове парничног поступка туженом «АИК банка» ад Београд у износу од 13.500,00 динара.

            3. Прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 60.000,00 динара се састоји од:
            - Прелиминарне награде стечајног управника за месец април 2022. године, одобрена од стране стечајног судије Решењем Ст-
34/2019 од 04.01.2022. године у месечном бруто износу од 20.000,00 динара,
            - Прелиминарне награде стечајног управника за месец мај 2022. године, одобрена од стране стечајног судије Решењем Ст-
34/2019 од 04.01.2022. године у месечном бруто износу од 20.000,00 динара,
            - Прелиминарне награде стечајног управника за месец јун 2022. године, одобрена од стране стечајног судије Решењем Ст-34/2019
од 04.01.2022. године у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године.

Обавезе стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

            4. Гориво и мазиво - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 19.229,00 динара чине:
            - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу априлу
2022. године, у укупном износу од 5.000,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИА» ад Београд од 22.04.2022. године),
            - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу мају
2022. године, у укупном износу од 9.229,00 динара, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 25.05.2022. године,
            - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу јуну
2022. године, у укупном износу од 5.000,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 05.06.2022. године).

            5. Пошта и телефон - Стварно настале трошкове у извештајном периоду у укупном износу од 5.151,00 динара чине:
            - Трошкови отпреме поште настали у месецу априлу 2022. године у укупном износу од 1.035,00 динара (4 писма, 585,00 + 150,00 +
150,00 + 150,00 = 1.035,00 динара),
            - Трошкови слања поште у износу од 750,00 динара настали у месецу мају 2022. године (6 писама),
            - Трошкови слања поште у износу од 366,00 динара настали у месецу јуну 2022. године (3 писма),
            - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС
Телеком Србија» а.д. од 01.04.2022. године за телеком услуге за период  01.03.2022-31.03.2022. године, који је евидентиран у овом
извештајном периоду, а настао је у претходном, за који је и одобрен),

Коментар
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            - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС
Телеком Србија» а.д. од 01.05.2022. године за телеком услуге за период 01.04.2022-30.04.2022. године),
            - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС
Телеком Србија» а.д. од 01.06.2022. године за телеком услуге за период 01.05.2022-31.05.2022. године).

            8. Платни промет - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 7.077,45 динара чине:
            - Провизија банке по основу налога платног промета и наплата месечне накнаде за вођење рачуна за месец април 2022. године у
укупном износу од 3.440,00 динара, «Raiffeisen banka» ад Београд,
            - Платни промет у укупном износу од 2.837,45 динара чини провизија банке по основу налога платног промета за месец мај 2022.
године и наплата месечне накнаде за вођење рачуна, «Raiffeisen banka» ад Београд,
            - Платни промет у укупном износу од 800,00 динара чини провизија банке по основу налога платног промета за месец јун 2022.
године и наплата месечне накнаде за вођење рачуна, «Raiffeisen banka» ад Београд, код које стечајни дужник има отворен текући
рачун.

            13. Дневнице и путни трошкови – стварно настали трошкови у укупном износу од 560,00 динара се односе на:
            - Трошкове путарине на релацији Ниш-Пирот настали дана 09.02.2022. године, у укупном износу од 280,00 динара,
            - Трошкове путарине на релацији Ниш-Пирот настали дана 15.03.2022. године, у укупном износу од 280,00 динара.
            Наведени трошкови на име путарине настали су у претходном извештајном периоду за који су и одобрени одстране стечајног
судије, док су у ЕРС-у евидентирани у овом извештајном периоду.

            15. Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 187.651,37  динара чине:
            - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом
уговору о делу за месец април 2022. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 33.804,96 динара (износ
минималне цене рада по радном часу 201,22 динара («Службени гласник РС» број 87 од 10.9.2021), односно у бруто износу од 60.625,83
динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 31.12.2021. године,
            - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом
уговору о делу за месец мај 2022. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 35.414,72 динара (износ минималне
цене рада по радном часу 201,22 динара («Службени гласник РС» број 87 од 10.9.2021), односно у бруто износу од 63.512,77 динара, уз
сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 31.12.2021. године,
            - Накнада административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом
уговору о делу за месец јун 2022. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 35.414,72 динара (износ минималне
цене рада по радном часу 201,22 динара («Службени гласник РС» број 87 од 10.9.2021), односно у бруто износу од 63.512,77 динара, уз
сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 31.12.2021. године.

            16. Књиговодствене услуге - стварно настали трошкови у укупном износу од 24.000,00 динара се односе на:
            - Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец април 2022. године у износу од 8.000,00
динара, према Рачуну бр. од 0/153 од 30.04.2022. године,
            - Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец мај 2022. године у износу од 8.000,00
динара, према Рачуну бр. 0/165-2022 од 31.05.2022. године,
            - Накнаду за књиговодствене услуге Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш за месец јун 2022. године у износу од 8.000,00
динара, према Рачуну бр. 0/226-2022 од 30.06.2022. године.

            17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - стварно настали трошкови у укупном износу од  64.094,16 динара чине:
            - Адвокатске услуге за заступање адвоката Александра Михајлоског, на рочишту заказаном за 12.04.2022. године у судском
предмету ТС-108/21 пред Основним судом у Скопљу, у правној ствари тужиоца «ГАЛЕНИКА» ад Београд, против тужених М.Д. «НИНИ»
доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, «АР-НИ Никола» ДООЕЛ Ђевђелија и нотар Роза Николова из Скопља, у складу са адвокатском
тарифом Републике Северне Македоније у износу од 539,00 €, односно 64.094,16 динара по продајном курсу «Raiffeisen banke» ад
Београд на дан 14.07.2022. године.

            18.  Порези (на имовину, добит, кап. добит) - стварно настале трошкове у укупном износу од 129.099,00 динара чине:
             - Трошкови пореза у износу од 64.193,00 динара који се односе на порез на имовину за прво тромесечје 2022. године, према
пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину поднетој Граду Нишу - Секретаријату за локалну пореску
администрацију, који доспева за плаћање дана 15.02.2022. године,
             - Трошкови пореза у износу од 64.906,00 динара који се односе на порез на имовину за друго тромесечје 2022. године, према
пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину поднетој Граду Нишу - Секретаријату за локалну пореску
администрацију, који доспева за плаћање дана 15.02.2022. године.

             19. Административне таксе - стварно настали трошкови у укупном износу од  4.700,00 динара чине:
            - Накнаду Агенцији за привредне регистре у износу од 1.700,00 динара за издавање извода из Регистра привредних субјеката за
потребе уписа матичног броја на непокретностима стечајног дужника које се воде код РГЗ Службе за катастар непокретности Ниш,
            - Накнаду Агенцији за привредне регистре у износу ос 500,00 динара за издавање потврде о промени пословног имена стечајног
дужника за потребе промене података о непокретностима стечајног дужника код РГЗ Службе за катастар непокретности Ниш,
            - Накнаду Агенцији за привредне регистре у износу од 500,00 динара за издавање потврде о промени адресе седишта стечајног
дужника за потребе промене података о непокретностима стечајног дужника код РГЗ Службе за катастар непокретности Ниш,
            - Доплату накнаде АПР-у за издавање потврде о промени адресе седишта, према допису БД 45068/2022 од 23.05.2022. године, у
износу од 1.000,00 динара,
            - Доплату накнаде АПР-у за издавање потврде о промени пословног имена стечајног дужника, према допису БД 45074/2022 од
23.05.2022. године, у износу од 1.000,00 динара.
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            20. ПДВ
            Стварно настале трошкове на име ПДВ-а у укупном износу од 58.084,00 динара чини:
            - ПДВ за обрачунски порески период од 01.04.2022. до 30.04.2022. године у износу од 24.720,00 динара, са роком извршења
обавезе до 15.05.2022. године,
            - ПДВ за обрачунски порески период од 01.05.2022. до 31.05.2022.године у износу од 8.644,00 динара, са роком извршења
обавезе до 15.06.2022. године,
            - ПДВ за обрачунски порески период од 01.06.2022. до 30.06.2022. године у износу од 24.720,00 динара, са роком извршења
обавезе до 15.07.2022. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

            2. Судски трошкови – плаћени трошкови у укупном износу од 971.800,00 динара се односе на следеће:
            -  Пресудом Привредног апелационог суда у 12 Пж 2568/21 од 18.03.2022. године у парници тужиоца МД «НИНИ» доо Ниш - у
стечају, ул. Ваздухопловаца бб, против ПРОТИВ туженог Агроиндустријска Комерцијална банка «АИК банка» ад Београд. ул. Булевар
Михајла Пупина 11 5ђ,
- у ставу I изреке УКИДА СЕ пресуда Привредног суда у Нишу 1 П 319/18 од 07.05.2019. године у делу става другог изреке којом је
обавезан тужени да тужиоцу плати износ од 88.796.896,89 динара са законском затезном каматом почев од пресуђења па до коначне
исплате у року од 15 дана од пријема преписа пресуде,
- у ставу III изреке ПРЕИНАЧАВА СЕ одлука о трошковима поступка садржана у ставу трећем изреке пресуде и РЕШАВА: ОБABEЗУЈЕ СЕ
тужилац да туженом плати на име трошкове парничног поступка износ од 898.300,00 динара у року од 15 дана од пријема писаног
отправка ове пресуде,
- у ставу IV изреке ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужилац да туженом плати на име трошкова другостепеног поступка износ од 60.000,00 динара, у року
од 15 дана од пријема ове пресуде.

            -  Пресудом Привредног апелационог суда у Београду Пж 6784/21 од 19.05.2022. године одбијена је жалба тужиоца М.Д. «НИНИ»
доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају и потврђена првостепена пресуда Привредног суда у Нишу П - 784/17 од 01.02.2018. године.
Тужилац је обавезан да накнади трошкове парничног поступка туженом «АИК банка» ад Београд у износу од 13.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе

            1. Канцеларијски материјал - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 400,00 динара се односе на плаћене
трошкове канцеларијског материјала (фасцикле са рупицама - 100 ком), према Рачуну бр. 127/022 од 31.03.2022. године, «Милбој» доо
Пирот.

            4. Гориво и мазиво – Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 12.500,00 динара чине:
            - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу марту
2022. године, у укупном износу од 7.500,00 динара (Рачун «НИС» ад Нови Сад од 02.03.2022. године),
            - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу
фебруару 2022. године, у укупном износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИА» ад Београд од 10.02.2022. године.

            5. Пошта и телефон – Плаћени трошкови у укупном износу од 2.515,00 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 01.02.2022. године за телеком услуге за период 01.01.2022-31.01.2022. године),
            - Трошкове слања поште у износу од 260,00 динара настали у месецу марту 2022. године (2 писма),
            - Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС
Телеком Србија» а.д. од 01.03.2022. године за телеком услуге за период 01.02.2022-28.02.2022. године),
            - Трошкови слања поште у износу од 255,00 динара настали у месецу фебруару 2022. године (2 писма).

             8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 7.077,45 динара се односе на трошкове
дневног обрачуна провизије и накнаде за одржавање рачуна «Raiffeisen banka» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног
дужника.

            12. Вештачења и процене - Плаћени трошкови у укупном износу од 90.000,00 динара се односе на:
             - Плаћене трошкове израде процене вредности непокретности на кп. бр. 12/1 и 12/2, КО Ниш Црвени Крст и на кп. бр. 51/1, КО
Ниш Црвени Крст, у износу од 70.000,00 динара, према Рачуну 5/1/2022 од 07.02.2022. године, «FIDEA» Ниш, Љиљана Илић Андрејевић
ПР,
             - Плаћене трошкове израде процене вредности удела у заједничкој својини четири власника земљишта на парцели кп. бр. 4439,
КО Ниш Бубањ, у износу од 20.000,00 динара, према Рачуну 6/1/2022 од 07.02.2022. године, «FIDEA» Ниш, Љиљана Илић Андрејевић ПР.

            13. Дневнице и путни трошкови - Плаћени трошкови у укупном износу од 560,00 динара се односе на:
            - Плаћене трошкове путарине на релацији Ниш-Пирот насталих дана 09.02.2022. године, у укупном износу од 280,00 динара,
            - Плаћене трошкове путарине на релацији Ниш-Пирот насталих дана 15.03.2022. године, у укупном износу од 280,00 динара.
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             15. Бруто зараде по уговору о делу – Плаћени трошкови у укупном износу од 124.138,59 динара се односе на:
           - Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом
уговору о делу за месец март2022. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 37.024,48 динара (износ
минималне цене рада по радном часу 201,22 динара («Службени гласник РС» број 87 од 10.9.2021), односно у бруто износу од 66.399,71
динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 31.12.2021. године,
            - Накнаду административном сараднику стечајног управника Марији Станковић, дипл. екон. из Пирота, према закљученом
уговору о делу за месец фебруар 2022. године, у висини минималне цене рада за месец у нето износу од 32.195,20 динара (износ
минималне цене рада по радном часу 201,22 динара («Службени гласник РС» број 87 од 10.9.2021), односно у бруто износу од 57.738,88
динара, уз сагласност стечајног судије дату Решењем Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 31.12.2021. године.

            16. Књиговодствене услуге – Плаћени трошкови у укупном износу од 16.000,00 динара се односе на:
            - Накнаду за књиговодствене услуге за месец фебруар 2022. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. 0/69 од
28.02.2022. године, Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш,
            - Накнаду за књиговодствене услуге за месец март 2022. године у износу од 8.000,00 динара, према Рачуну бр. 0/85 од 31.03.2022.
године, Агенције «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш.

            19. Административне таксе - плаћени трошкови у укупном износу од 4.700,00 динара се односе на:
             - Накнаду Агенцији за привредне регистре у износу од 1.700,00 динара за издавање извода из Регистра привредних субјеката за
потребе уписа матичног броја на непокретностима стечајног дужника које се воде код РГЗ Службе за катастар непокретности Ниш,
            - Накнаду Агенцији за привредне регистре у износу ос 500,00 динара за издавање потврде о промени пословног имена стечајног
дужника за потребе промене података о непокретностима стечајног дужника код РГЗ Службе за катастар непокретности Ниш,
            - Накнаду Агенцији за привредне регистре у износу од 500,00 динара за издавање потврде о промени адресе седишта стечајног
дужника за потребе промене података о непокретностима стечајног дужника код РГЗ Службе за катастар непокретности Ниш,
            - Доплату накнаде АПР-у за издавање потврде о промени адресе седишта, према допису БД 45068/2022 од 23.05.2022. године, у
износу од 1.000,00 динара,
            - Доплату накнаде АПР-у за издавање потврде о промени пословног имена стечајног дужника, према допису БД 45074/2022 од
23.05.2022. године, у износу од 1.000,00 динара.

            20. ПДВ

            Плаћени трошкови на име ПДВ-а у укупном износу од 46.872,00 динара чини:
             - ПДВ за обрачунски порески период од 01.03.2022. до 31.03.2022. године у износу од 13.508,00 динара, са роком извршења
обавезе до 15.04.2022. године
            - ПДВ за обрачунски порески период од 01.04.2022. до 30.04.2022. године у износу од 24.720,00 динара, са роком извршења
обавезе до 15.05.2022. године,
            - ПДВ за обрачунски порески период од 01.05.2022. до 31.05.2022. године у износу од 8.644,00 динара, са роком извршења
обавезе до 15.06.2022. године.

            25. Тарифа АЛСУ - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 332.000,00 динара се односе на:
            - Накнаду 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 300.000,00 динара, за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив
10.447.139,68 динара, по основу прилива од уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног
дужника - Обрачун  VIII-32-4/13/8220/2021 од 09.09.2021. године,
            - Накнаду 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 2022.
годину.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

8Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет НИНИ ДОО Ниш - у стечају - Извештај за  април - јун
2022.



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

1.790.009.142,37

9.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.748.203.760,79

5.

1.748.203.760,79

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

38.977.553,263.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

38.977.553,26

0,00

0,00

Укупно без депозита

2.827.828,32

0,00

2.827.828,32

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

1.790.009.142,37

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00

Коментар

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

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2022.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

8.012.181,98 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2022.

 5.

1.592.988,04

 4.

8.419.310,94

 2. 2.000.117,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом):

На рачуну број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» ад Београд, на дан 01.04.2022. године се налази износ од
8.012.181,98 динара (Извод број 18 од 31.03.2022. године).

6.Крајње стање на рачунима (са депозитом):

На рачуну број 265-4010310004678-80, који се води код «Raiffeisen banka» ад Београд, на дан 30.06.2022. године се налази износ од
8.419.310,94 динара (Извод број 36 од 30.06.2022. године).

15.575,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.22.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 15.575,00

 4. 0,0030.06.2022.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду је преко благајне извршена исплата стечајном управнику у укупном износу од 15.575,00 динара на име накнаде
трошкова који су од стране стечајног управника плаћени готовински, и то:
            - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу марту
2022. године, у укупном износу од 7.500,00 динара (Рачун «НИС» ад Нови Сад од 02.03.2022. године),
            - Трошкови горива стечајног управника настали на релацији Пирот-Ниш-Пирот на спровођењу стечајног поступка у месецу
фебруару 2022. године, у укупном износу од 5.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИА» ад Београд од 10.02.2022. године,
            - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС
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Телеком Србија» а.д. од 01.02.2022. године за телеком услуге за период 01.01.2022-31.01.2022. године),
            - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком
Србија» а.д. од 01.03.2022. године за телеком услуге за период 01.02.2022-28.02.2022. године),
            - Трошкови слања поште у износу од 260,00 динара настали у месецу марту 2022. године (2 писма),
            - Трошкови слања поште у износу од 255,00 динара настали у месецу фебруару 2022. године (2 писма),
            - Трошкови путарине на релацији Ниш-Пирот настали дана 15.03.2022. године, у укупном износу од 280,00 динара,
            - Трошкови путарине на релацији Ниш-Пирот настали дана 09.02.2022. године, у укупном износу од 280,00 динара.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Марија Станковић, дипл. екон.1. 69.219,68

Агенција за књиговодствене послове «РОНИК» Јасмина Бабић ПР, Ниш2. 16.000,00

Александар  Михајлоски, адв.3. 0,00

85.219,68Укупно

            У периоду од 01.04.2022. до 30.06.2022. 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 31.12.2021. године, уз месечну накнаду за рад у висини минималне зараде. У овом периоду је административном сараднику
исплаћена надокнада у укупном нето износу од 69.219,68 динара и то за месеце фебруар и март 2022. године.
            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. У овом периоду је Агенцији исплаћена надокнада у
укупном износу од 16.000,00 динара.
             У извештајном периоду је ангажован адвокат Александар Михајлоски за заступање стечајног дужника на рочишту заказаном за
12.04.2022. године у судском предмету ТС-108/21 пред Основним судом у Скопљу, у правној ствари тужиоца «ГАЛЕНИКА» ад Београд,
против тужених М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, «АР-НИ Никола» ДООЕЛ Ђевђелија и нотар Роза Николова из
Скопља, уз накнаду према адвокатској тарифи Републике Северне Македоније у износу од 539,00 €, односно 64.094,16 динара по
продајном курсу «Raiffeisen banke» ад Београд на дан 14.07.2022. године. У овом извештајном периоду није исплаћена надокнада
адвокату за пружене услуге.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

2.778.450,02

61.168.800,00

318.300,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

77.017.660,96

Лиценце и патенти

4.500.000,00

8.252.110,94

 8.

30.06.2022.

0,00

 6.

Укупно без депозита

167.200,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

            1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.04.2022. године у износу од 8.372.110,94 динара чине средства на текућем рачуну
стечајног дужника у висини од 8.419.310,94 динара (извод бр. 36 од 30.06.2022. године, «Raiffeisen banka» ад Београд), приказана у
табели умањена за износ уплаћеног депозита од 167.200,00 динара од стране закупаца «Moehringer» доо Ниш - Црвени Крст, ул.
Ваздухопловаца бб, Ниш и «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш, ул. Булевар Медијана бр. 10, Ниш.
            3. Депозит за продају имовине и/или закуп - Износ од 167.200,00 динара се односи на:
            - уплату депозита у износу од 47.200,00 динара од стране закупца «Moehringer» доо Ниш - Црвени Крст за закуп дела плаца
површине 12,4х13,4м2, у ул. Ваздухопловаца бб, Ниш, према Уговору о закупу закљученом 12.05.2021. године,
            - уплату депозита за закуп у висини једномесечне закупнине у износу од 120.000,00 динара, по Уговору о закупу од 01.06.2022.
године, од стране закупца «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш, ул. Булевар Медијана бр. 10, Ниш, за закуп пословног простора површине 1.415
м2, на адреси ул. Грује А. Костадиновића бр. 16 (раније ул. Ваздухопловаца бб), Ниш, на к.п. бр. 12/1 и 12/2, уписане у Лист
непокретности број 1142, К.О. Ниш – Црвени Крст.

10Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет НИНИ ДОО Ниш - у стечају - Извештај за  април - јун
2022.



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

05.04.2022.  ПРЕДЛОГ за измену Закључака 7. Ст. 34/2019 од 17.02.2021.
У складу са ставом 5, члана 45. Закона о стечају («Службени гласник РС», бр. 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда,
83/2014), стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ул. Ваздухопловаца бб, Ниш,
предлаже стечајном  судији да ради отклањања грешке исправи Закључак о утврђеним потраживањима 7. Ст. 34/2019, Закључак о
оспореним потраживањима 7. Ст. 34/2019 и Закључак којим се усваја коначна листа поверилаца и њихових исплатних редова, сва три
од 17.02.2021. године, за повериоца  «АИК банка» ад Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр, 115 ђ, 11070 Београд-Нови Београд, са
пријавом потраживања бр. 57, тако што ће уместо: «Заложна изјава број овере Ов I 11223/09 од 31.12.2009. године, оверена од стране
Општинског суда у Нишу» стајати  «Заложна изјава број овере Ов I 11226/09 од 31.12.2009. године, оверена од стране Општинског суда у
Нишу».

10.04.2022.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару 2022.
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 поднео је стечајном судији захтев за
давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе за месец фебруар 2022. године у укупном износу од 235.997,88 динара.

11.04.2022.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу марту 2022.
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 поднео је стечајном судији захтев за
давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе за месец март 2022. године у укупном износу од 132.615,71 динара.

11.04.2022.  ПОНУДА за куповину удела у заједничкој својини над парцелом
Привредно друштво «МАХХЕРЦ» доо Ниш, ул. Стојана Новаковића бр. 17а, лок. 1, Ниш, матични број: 21083801, ПИБ: 1108868251, је
доставило стечајном управнику дана 11.04.2022. године Понуду за куповину удела над парцелом, у којој за удеo стечајног дужника у
заједничкој својини четири власника над земљиштем укупне површине 452 м2, у ул. Епископска бр. 27, у Нишу, на катастарској парцели
број 4439, КО Ниш Бубањ, нуди 1.810.732,00 динара.

11.04.2022.  Пуномоћје за адвоката Марка Крстића
Дана 11.04.2022. године стечајни управник опуномоћује адвоката Марка Крстића из Ниша, да може заступати стечајног дужника у
поступцима пред судовима, органима управе и другим јавним организацијама и предузећима.

12.04.2022.  Предлог Одбору поверилаца за разматрање понуде
Стечајни управник је доставио Одбору поверилаца ПРЕДЛОГ за разматрање понуде «MAHHERC» доо Ниш од 11.04.2022. године за
куповину удела стечајног дужника у заједничкој својини над парцелом кп бр. 4439, КО Ниш Бубањ. Стечајни управник предлаже Одбору
поверилаца да да сагласност стечајном управнику да може извршити продају имовине стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш,
Ваздухопловаца бб - у стечају и то: удела стечајног дужника у заједничкој својини над земљиштем укупне површине 452 м2, у ул.
Епископска бр, 27, у Нишу, на катастарској парцели број 4439, КО Ниш Бубањ, методом непосредне погодбе, у складу са начелом
економичности и у циљу заштите и најповољнијег намирења поверилаца.

15.04.2022.  Решење којим се одбрава исплата трошкова за фебруар и март 2022. Ст-34/2019
Решењем Привредног суда у Нишу Ст-34/2019 од 14.04.2022. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец фебруар
2022. године у износу од 235.997,88 динара и за месец март 2022. године у износу од 132.615,71 динара.

20.04.2022.  ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март
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

11Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет НИНИ ДОО Ниш - у стечају - Извештај за  април - јун
2022.



Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године.

27.04.2022.  Закључак јавног извршитеља ИИВК 172/17
Примљен је Закључак јавног извршитеља Зорана Богдановића ИИВК - 172/17 од 14.04.2022. године којим се утврђује да је предузета
последња извршна радња, па се закључује извршни поступак који се води под пословним бројем И.ИВК - 172/17.

27.04.2022.  Поднесак стечајног повериоца - Сагласност
Председник Одбора поверилаца «АИК банка» ад Београд доставила је стечајном управнику Поднесак стечајног повериоца - Сагласност
од дана 26.04.2022. године, којом се даје сагласност Стечајном управнику за продају имовине стечајног дужника н то: удела стечајног
дужника у заједничкој својини над земљиштем укупне површине 452 м2 у улици Епископска бр. 27, у Нишу, на катастарској парцели
број 4439, КО Ниш - Бубањ, методом непосредне погодбе, понуђачу - Привредном друштву «МАХХЕРЦ» доо Ниш, за цену од
1.810.732,00 динара и у свему осталом по Предлогу Стечајног управника од 12.04.2022. године интерни број 52.

27.04.2022.  Решење Привредног суда у Нишу
Примљено је Решење Привредном суда у Нишу од дана 27.04.2022. године, којим се исправља ЗАКЉУЧАК о коначној листи
потраживања поверилаца и њихових исплатних редова, ЗАКЉУЧАК о утврђеним потраживањима и ЗАКЉУЧАК о оспореним
потраживањима поверилаца, Ст.бр. 34/19, сва три од 17.02.2021. године.

27.04.2022.  УГОВОР о отварању и вођењу девизног рачуна
Уговор о отварању и вођењу девизног рачуна за домаћа правна лица бр. РС 35265100000034157728 закључен је дана 13.04.2022.
године, између уговорних страна «Raiffeisen bank» ад Београд и М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају.

27.04.2022.  Решење Привредног суда у Нишу
Примљено је Решење Привредном суда у Нишу од дана 31.03.2022. године, којим се мења ЗАКЉУЧАК о коначној листи потраживања
поверилаца и њихових исплатних редова, ЗАКЉУЧАК о утврђеним потраживањима и ЗАКЉУЧАК о оспореним потраживањима
поверилаца, Ст.бр. 70/11, сва три од 12.06.2012. године.

10.05.2022.  Закључак Привредног суда у Нишу 7. Ст. 34/2019
Закључком стечајног судије Привредног суда у Нишу Посл. бр. 7. Ст. 34/2019 од 05.05.2022. године НАЛАЖЕ СЕ стечајном управнику
стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш у стечају да се изјасни о  ургенцији «АИК банке» ад Београд од 26.04.2022. године, у року од 8
дана од дана пријема закључка.

17.05.2022.  Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника
Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу и Одбору поверилаца Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје
удела у непокретној имовини стечајног дужника непосредном погодбом.
Имовина која се продаје:
Удеo стечајног дужника у заједничкој својини над земљиштем укупне површине 452 м2, у ул. Епископска бр, 27, у Нишу, на катастарској
парцели број 4439, КО Ниш Бубањ.
Процењена ликвидациона вредност имовине за потребе продаје износи 1.810.732,00 динара.
План продаје је следећи: да се наведена имовина прода непосредном погодбом са купцем «МАХХЕРЦ» доо Ниш, ул. Стојана
Новаковића бр. 17а, лок. 1, Ниш, матични број: 21083801, ПИБ: 1108868251.
Стечајни управник се на основу Решења o банкротству Посл. бр. Ст. 34/2019 од 07.10.2019. године, а у складу са одредбама члана 40, а у
вези члана 132. став 9. Закона о стечају и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине, којим је прописано да
се прoдаја имовине стечајног дужника нeпoсрeднoм пoгoдбoм мoжe извршити искључивo aкo je тaкaв нaчин прoдаје унaпрeд oдoбрeн
oд стрaнe oдбoрa пoвeрилaцa, обратио Одбору поверилаца дана 12.04.2022. године Предлогом за разматрање понуде «МАХХЕРЦ» доо
Ниш од 11.04.2022. године, ради доношења одлуке везано за продају удела стечајног дужника у заједничкој својини над земљиштем,
методом непосредне погодбе, за укупан износ купопродајне цене од 1.810.732,00 динара (а која је понуђена цена већа од 50%
процењене вредности предмета продаје).
Чланом 39. Закона о стечају, у ставу 4, прописано је да се Одлука одбора поверилаца сматра донетом када је за ту одлуку гласало више
од половине свих чланова одбора поверилаца. У случају једнаког броја гласова одлучујући глас је глас председника одбора поверилаца.
Имајући у виду чињеницу да Одбор поверилаца има три члана, прoдаја предметне имовине стечајног дужника нeпoсрeднoм пoгoдбoм
УНAПРEД ЈЕ OДOБРEНА oд стрaнe Одбoрa пoвeрилaцa.
Крајњи рок за  потписивање купопродајног уговора: 10.06.2022. године.
Исплата цене: у року од 8 дана од дана потписивања купопродајног уговора.

18.05.2022.  Поднесак стечајног повериоца
«ГАЛЕНИКА» ад Београд у својству члана Одбора поверилаца стечајног дужника Матично друштво за производњу, трговину и
спољнотрговински промет М.Д. «НИНИ» доо Ниш у стечају, ул. Ваздухопловаца бб, доставио је дана 18.05.2022. године обавештење у
којем се наводи да не даје сагласност стечајном управнику за продају удела стечајног дужника у заједничкој својини над парцелом кп
бр. 4439, КО Ниш Бубањ.

23.05.2022.  ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка 7. Ст.34/2019 од 05.05.2022.
Поступајући по налогу из Закључка Посл. бр. 7. Ст.34/2019 од 05.05.2022. године за изјашњење у вези ургенције «АИК банке» ад
Београд, стечајни управник доставља стечајном судији Изјашњење.

29.05.2022.  Одлука «ГАЛЕНИКЕ» ад Београд у вези продаје имовине
Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају је Привредном суду у Нишу доставио Одлуку
«ГАЛЕНИКЕ» ад Београд по Предлогу стечајног управника Одбору поверилаца за разматрање понуде «MAHHERC» доо Ниш од
11.04.2022. године за куповину удела стечајног дужника у заједничкој својини над парцелом кп бр. 4439, КО Ниш Бубањ.

31.05.2022.  Доказ о уплати доплате накнаде за издавање потврде
Поступајући по Допису БД 45074/2022 од 23.05.2022. године, стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш,
Ваздухопловаца бб - у стечају доставља Агенцији за привредне регистре доказ о уплати доплате накнаде за потврду из Регистра, у
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износу од 1.000,00 динара.
Поступајући по Допису БД 45068/2022 од 23.05.2022. године, стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш,
Ваздухопловаца бб - у стечају доставља Агенцији за привредне регистре доказ о уплати доплате накнаде за издавање потврде из
Регистра, у износу од 1.000,00 динара.

09.06.2022.  Уговор о купопродаји непокретне имовине
Предмет продаје:
Удеo стечајног дужника у заједничкој својини четири власника над земљиштем укупне површине 452 м2, у ул. Епископска бр, 27, у
Нишу, на катастарској парцели број 4439, КО Ниш Бубањ.
Начин продаје: Продаја је извршена НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ уз сагласност Одбора поверилаца.
Купац: «МАХХЕРЦ» доо Ниш, ул. Стојана Новаковића бр. 17а, лок. 1, 18000 Ниш, матични број: «МАХХЕРЦ» доо Ниш, ул. Стојана
Новаковића бр. 17а, лок. 1, Ниш, матични број: 21083801, ПИБ: 1108868251.
Купопродајна цена: 1.810.732,00 динара.
Датум потписивања купопродајног уговора: 09.06.2022. године.
Датум исплате купопродајне цене: 09.06.2022. године.

10.06.2022.  Потврда АПР-а БД 45074/2022
Дана 10.06.2022. године примљена је ПОТВРДА Агенције за привредне регистре БД 45074/2022 од  23.05.2022. године о историјату
промене пословног имена стечајног дужника.

17.06.2022.  Обавештење о извршеној продаји непокретне имовине
На основу Решења којим се поступак стечаја над стечајним дужником М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају наставља
путем банкротства Посл. бр. Ст. 34//2019, које је донео стечајни судија Привредног суда у Нишу дана 07.10.2019. године, и у складу са
одредбама члана 132, став 1. и став 9. Закона о стечају («Службени гласник РС» бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 – одлука УС и
83/2014) и Националним стандардом број 5, Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника,
Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом («Службени гласник РС» бр. 13/2010), стечајни
управник je извршио продају дела имовине стечајног дужника непосредном погодбом, што је његово овлашћење предвиђено
одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају.
Како је стечајни управник, у складу са чланом 133. став 8. Закона о стечају дужан да наслову достави обавештење о извршеној продаји,
условима и цени, то стечајни управник благовремено доставља Привредном суду у Нишу и Одбору поверилаца Обавештење о
извршеној продаји непокретне имовине.

17.06.2022.  Пресуда ПАС Београд 5 Пж 6784/21
Примљена је Пресуда Привредног Апелационог суда 5 Пж 6784/21 од дана 19.05.2022. године којим се ОДБИЈА жалба тужиоца М.Д.
«НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, у правној ствари против туженог «АИК банка» ад Београд, као неоснована и ПОТВРЂУЈЕ
се пресуда Привредног суда у Нишу 3 П 784/17 од 01.02.2018. године.

20.06.2022.  Уговор о закупу закључен са «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш
Дана 01.06.2021. године у Нишу је закључен Уговор о закупу имеђу М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају, ул.
Ваздухопловаца бб, Ниш, као закуподавца и «ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш ул. Булевар Медијана бр.10, Ниш, као закупца, чији је предмет
закуп пословног простора површине 1.415 м2, на адреси ул. Грује А. Костадиновића бр. 16, Ниш, на к.п. бр. 12/1 и 12/2, уписане у Лист
непокретности број 1142.

24.06.2022.  Потврда АПР-а БД 45608/2022
Примљена је Потврда АПР -а БД 45608/2022 од дана 23.05.2022. године о историјату промена адресе седишта стечајног дужника, која је
издата на захтев стечајног управника.

29.06.2022.  Захтев за повраћај привремено одузете имовине
Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш, Ваздухопловаца бб - у стечају је упутио дана 29.06.2022. године Вишем
Јавном тужилаштву у Нишу, Посебно одељење за сузбијање корупције, ЗАХТЕВ за повраћај привремено одузете покретне имовине
стечајног дужника.

30.06.2022.  Обавештење о раскиду Уговора о закупу
Стечајни управник стечајног дужника М.Д. «НИНИ» доо Ниш је доставио закупцу «MOEHRINGER» доо Ниш обавештење о раскиду
Уговора о закупу са даном 30.06.2022. године.
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Прилози

31.07.2022.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:01.04.2022. 30.06.2022.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

«МАХХЕРЦ» доо Ниш
1.810.732,00

20-6378-24526-
778711-49895

09.06.2022.

Укупно: 1.810.732,00

Закуп (у извештајном периоду)

«Moehringer» доо Ниш-Црвени Крст 28.320,00043022-08/34 30.04.2022.

«Moehringer» доо Ниш-Црвени Крст 28.320,00053122-10/34 31.05.2022.

«ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш 120.000,00060122-11/34 01.06.2022.

«Moehringer» доо Ниш-Црвени Крст 28.320,00063022-12/34 30.06.2022.

Укупно: 204.960,00

Потраживања (у извештајном периоду)

«ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст 120.000,00053122-09/34 31.05.2022.

«ЗДРАВЉЕ ЛЕК» доо Ниш-Црвени Крст 120.000,00043022-07/34 30.04.2022.

Укупно: 240.000,00

Укупни приходи: 2.255.692,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2022.за период од: 30.06.2022.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

«АИК банка» ад Београд 958.300,00П - 319/2018 20.05.2022.

«АИК банка» ад Београд
13.500,00

П-784/17, Пж
6784/21

22.06.2022.

Укупно: 971.800,00

Прелиминарна награда ст. управника

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

043022-05/34 30.04.2022.

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

053122-06/34 31.05.2022.

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

063022-07/34 30.06.2022.

Укупно: 60.000,00

1.031.800,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 5.000,001247062824 22.04.2022.

«НИС» ад Нови сад 9.229,002037570 25.05.2022.

«НИС» ад Нови сад 5.000,002043750 05.06.2022.
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Гориво и мазиво

Укупно: 19.229,00

Пошта и телефон

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

89-246-010-
2208683

01.04.2022.

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

78-247-010-
2237382

01.05.2022.

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

22-248-010-
3036276

01.06.2022.

ЈП «Пошта Србије» Београд
366,00

RE697849964RS,
RE697849955RS,
RE786193707RS

30.06.2022.

ЈП «Пошта Србије» Београд

1.035,00

RR285018549RS,
RE628479680RS,
RE768748073RS,
RE768748087RS

30.04.2022.

ЈП «Пошта Србије» Београд

750,00

RE698744865RS,
RE697884192RS,
RE768738867RS,
RE697878886RS,
RE697878872RS,
RE768738411RS

31.05.2022.

Укупно: 5.151,00

Платни промет

Raiffeisen banka A.D.- Beograd

300,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.04.2022.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.04.2022.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd

2.640,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.04.2022.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd

2.337,45

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.05.2022.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.05.2022.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd

150,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.06.2022.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.06.2022.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd

150,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.06.2022.

Укупно: 7.077,45

Дневнице и путни трошкови

ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» 280,0016504-502399 01.04.2022.

ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» 280,0016503-494514 01.04.2022.

Укупно: 560,00

Бруто зараде по уговору о делу

Станковић Марија

60.625,83

Уговор о делу
04/22 -
Станковић
Марија

30.04.2022.
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Бруто зараде по уговору о делу

Станковић Марија

63.512,77

Уговор о делу
05/22 -
Станковић
Марија

31.05.2022.

Станковић Марија

63.512,77

Уговор о делу
06/22 -
Станковић
Марија

30.06.2022.

Укупно: 187.651,37

Књиговодствене услуге

Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш 8.000,000/153 30.04.2022.

Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш 8.000,000/165-2022 31.05.2022.

Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш 8.000,000/226-2022 30.06.2022.

Укупно: 24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Александар Михајлоски, адвокат 64.094,1602/FOR/2022 01.04.2022.

Укупно: 64.094,16

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију
64.193,00

Порез на
имовину -
01/2022

01.04.2022.

Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију
64.906,00

Порез на
имовину -
02/2022

15.05.2022.

Укупно: 129.099,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) 1.700,004413254874 17.05.2022.

Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) 1.000,00БД 45068/2022 31.05.2022.

Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) 1.000,00БД 45074/2022 31.05.2022.

Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) 500,003913254908 17.05.2022.

Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) 500,003613254909 17.05.2022.

Укупно: 4.700,00

ПДВ

Пореска управа, Филијала Ниш
24.720,00

96601100336769-
04/2022

30.04.2022.

Пореска управа, Филијала Ниш
8.644,00

96601100336769-
05/2022

31.05.2022.

Пореска управа, Филијала Ниш
24.720,00

96601100336769-
06/2022

30.06.2022.

Укупно: 58.084,00

499.645,98Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.531.445,98
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4010310004678-80

01.04.2022. 8.012.181,98Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2022.за период од: 30.06.2022.

Уплаћени депозити

«ZDRAVLJE PHARM» доо Ниш 120.000,0012.06.2022.

Укупно: 120.000,00

Наплата потраживања

«Moehringer» доо Ниш-Црвени Крст 28.320,0014.04.2022.

Укупно: 28.320,00

Имовина

«МАХХЕРЦ» доо Ниш 1.810.732,0009.06.2022.

Укупно: 1.810.732,00

Закуп (у извештајном периоду)

«Moehringer» доо Ниш-Црвени Крст 28.320,0018.05.2022.

«Moehringer» доо Ниш-Црвени Крст 28.320,0028.06.2022.

Укупно: 56.640,00

2.015.692,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2022.за период од: 30.06.2022.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

«АИК банка» ад Београд 958.300,0023.05.2022.

«АИК банка» ад Београд 13.500,0023.06.2022.

Укупно: 971.800,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

«Милбој» доо Пирот 400,0019.04.2022.

Укупно: 400,00

Гориво и мазиво

«НИС» ад Нови сад 7.500,0020.04.2022.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 5.000,0020.04.2022.

Укупно: 12.500,00

Пошта и телефон

ЈП «Пошта Србије» Београд 260,0020.04.2022.

ЈП «Пошта Србије» Београд 255,0020.04.2022.

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0020.04.2022.

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0020.04.2022.

Укупно: 2.515,00

Платни промет

Raiffeisen banka A.D.- Beograd 300,0015.04.2022.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd 500,0030.04.2022.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd 2.640,0030.04.2022.
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Платни промет

Raiffeisen banka A.D.- Beograd 2.337,4531.05.2022.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd 500,0031.05.2022.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd 150,0015.06.2022.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd 500,0030.06.2022.

Raiffeisen banka A.D.- Beograd 150,0030.06.2022.

Укупно: 7.077,45

Вештачења и процене

«FIDEA» Ниш, Љиљана Илић Андрејевић ПР 70.000,0026.04.2022.

«FIDEA» Ниш, Љиљана Илић Андрејевић ПР 20.000,0026.04.2022.

Укупно: 90.000,00

Дневнице и путни трошкови

ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» 280,0020.04.2022.

ЈП «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» 280,0020.04.2022.

Укупно: 560,00

Бруто зараде по уговору о делу

Станковић Марија 66.399,7119.04.2022.

Станковић Марија 57.738,8819.04.2022.

Укупно: 124.138,59

Књиговодствене услуге

Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш 8.000,0019.04.2022.

Агенција «РОНИК» Јасмина Бабић ПР Ниш 8.000,0019.04.2022.

Укупно: 16.000,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) 500,0017.05.2022.

Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) 1.700,0017.05.2022.

Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) 500,0017.05.2022.

Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) 1.000,0031.05.2022.

Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) 1.000,0031.05.2022.

Укупно: 4.700,00

ПДВ

Пореска управа, Филијала Ниш 13.508,0015.04.2022.

Пореска управа, Филијала Ниш 24.720,0017.05.2022.

Пореска управа, Филијала Ниш 8.644,0014.06.2022.

Укупно: 46.872,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

Агенција за лиценцирање стечајних управника 32.000,0019.04.2022.

Укупно: 32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Агенција за лиценцирање стечајних управника 300.000,0007.04.2022.

Укупно: 300.000,00

1.608.563,04Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2022. 8.419.310,94
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