
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст. 13/2016

08.05.2017.

ГЕМ - ПРОМ ДОО Алексинац - у стечају

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Број лиценце: 155-0349

06845118Матични број:

1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-232155-83Текући 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:01.10.2016. 31.12.2016.

 9.

Остала имовина

12.375.600,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

12.396.814,00Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

10.504,00

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

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.

01.10.2016.

 10.

0,00

10.710,00

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

1а

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2016. године:

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 10.504,00 динара чине средства и то:
            - средства на рачуну стечајног дужника бр. 205-232155-83 отвореног код Комерцијалне банке АД Београд у износу од 10.504,00
динара (Извод бр. 4 од 01.09.2016. године - Комерцијална банка АД Београд).
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

13.263.437,33

1,11

0,00

0,00

866.623,33

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

10.711,11

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

13.242.222,22

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

866.622,22

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

10.504,00

Укупно

0,00

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

        4. Залихе - Износ повећања од 1,11 динара представља износ корекције за повећање вредности залиха приликом припреме
продаје за продају која је заказана за 06.01.2017. године.
        8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Износ повећања од 866.622,22 динара представља износ корекције за
повећање вредности непокретне имовине стечајног дужника приликом припреме продаје за продају која је заказана за 06.01.2017.
године и то: Стамбени објекат – породична кућа, спратнoсти По+П+1, нето површине 164,65 м2, у Алексинцу, ул. Дракчета
Миловановића бр. 23, на кп бр. 2171/1 КО Алексинац варош, уписана у Лист непокретности број 339 који је у Економско-финансијском
извештају за потребе поверилачког рочишта процењен у ликвидационој вредности од 3.600.000,00 динара док је за потребе продаје
извршена нова процена исте непокретности која је износила 4.466.622,22 динара. Износ од 866.622,22 динара представља разлику
између новопроцењене ликвидационе вредности од 4.466.622,22 динара и ликвидационе вредности приликом израде Економско-
финансијском извештају за потребе поверилачког рочишта од 3.600.000,00 динара.

 8.

10.504,00Готовина 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

0,00

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

10.711,11

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

13.263.437,33

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

13.242.222,22

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.
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5.800.000,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 10.711,11

0,00

0,00

2.314.000,00

Лиценце и патенти

5.128.222,22

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

5.138.933,33

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

0,00

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

5.800.000,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

2.314.000,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине

Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

Смањење:

        6. Смањење вредности у ставци "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" у износу од 2.314.000,00 динара
представља разлику између ликвидационе вредности непокретне имовине стечајног дужника и то:
- Економски објекат – хала са анексом, укупне нето површине 391,00 м2, у селу Нозрина, општина Алексинац, на кп бр. 2386/1 КО
Нозрина, уписан у Лист непокретности бр. 1244 (ликвидациона вредност 6.000.000,00 динара),
- Земљиште на кп бр. 2386/1 КО Нозрина, површине 21 ар и 66 м2 (ликвидациона вредност 1.064.000,00 динара) и
- Земљиште на кп бр. 2386/2 КО Нозрина, површине 21 ар и 34 м2 (ликвидациона вредност 1.050.000,00 динара)
као предмета продаје у укупном износу од 8.114.000,00 динара и постигнуте цене приликом продаје непокретне имовине стечајног
дужника методом јавног надметања на надметању одржаном дана 11.11.2016. године у износу од 5.800.000,00 динара (8.114.000,00 –
5.800.000,00 = 2.314.000,00 динара).

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        Дана 11.11.2016. године одржана је продаја целокупне имовине стечајног дужника подељене у две имовинске целине методом
јавног надметања (оглас о продаји објављен је дана 05.10.2016. године у дневним листовима "Политика" и "Данас").
На јавном надметању је постигнута купопродајна цена за непокретну имовину која је била предмет продаје - Имовинска целина бр. 1:
- Економски објекат – хала са анексом, укупне нето површине 391,00 м2, у селу Нозрина, општина Алексинац, на кп бр. 2386/1 КО
Нозрина, уписан у Лист непокретности бр. 1244,
- Земљиште на кп бр. 2386/1 КО Нозрина, површине 21 ар и 66 м2 и
- Земљиште на кп бр. 2386/2 КО Нозрина, површине 21 ар и 34 м2
 у износу од 5.800.000,00 динара.
Откуп продајне документације за потребе јавног надметања је извршен од стране два заинтересована купца, два физичка лица.
Оба заинтересована купца су благовремено положила депозит за учешће на јавном надметању.
Купац Рајковић Лидија из Алексинца, учесник на јавном надметању, непокретну имовину у Нозрини која је била предмет продаје
купила је по излицитираној цени од 5.800.000,00 динара (почетна цена на јавном надметању је износила 3.423.058,00 динара).
        За Имовинску целину бр. 2 - Стамбени објекат - породична кућа, нето површине 164,65 м2, у Алексинцу, ул. Дракчета
Миловановића бр. 23, на кп бр. 2171/1 КО Алексинац Варош, уписана у Лист непокретности бр. 339, са опремом и залихама стечајног
дужника, није било заинтересованих купаца.

        6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Постигнута купопродајна цена у износу од 5.800.000,00 динара на јавном
надметању одржаном дана 11.11.2016. године.
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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

1.369.223,00

Списак готовинских прилива и одлива

5.800.000,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

5.830.000,00

Списак готовинских прилива

4.430.777,00

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

3.766.232,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

1.369.223,008.227.009,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

        2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Прилив од 3.766.232,00 динара се састоји од:
            - уплате депозита за учешће на јавном надметању заказаном за 11.11.2016. године од стране заинтересованог купца физичког
лица Рајковић Лидије из Алексинца у износу од 1.369.223,00 динара,
           - уплате депозита за учешће на јавном надметању заказаном за 11.11.2016. године од стране заинтересованог купца физичког
лица Здравковић Николе из Алексинца у износу од 1.369.223,00 динара,
            - уплате депозита за учешће на јавном надметању заказаном за 06.01.2017. године од стране заинтересованог купца привредног
друштва "НАЈ-ТИМ" д.о.о. Нишка Бања у износу од 1.027.786,00 динара.
        8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Прилив у износу од 4.430.777,00 динара представља исплату преостале
купопродајне цене за купљену имовину стечајног дужника (Имовинска целина бр. 1) на јавном надметању одржаном дана 11.11.2016.
године од стране купца Рајковић Лидије из Алексинца (део до укупне купопродајне цене од 5.800.000,00 динара је плаћен кроз депозит
за учешће на јавном надметању од 1.369.223,00 динара).
      11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - прилив од 30.000,00 динара се састоји од:
            - уплате од 10.000,00 динара за откуп продајне документације од стране заинтересованог купца физичког лица Рајковић Лидије
из Алексинца за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 11.11.2016. године,
            - уплате од 10.000,00 динара за откуп продајне документације од стране заинтересованог купца физичког лица Здравковић
Николе из Алексинца за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 11.11.2016. године,
            - уплате од 10.000,00 динара за откуп продајне документације од стране заинтересованог купца привредног друштва "НАЈ-ТИМ"
д.о.о. Нишка Бања за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 06.01.2017. године,

Плаћено депозитом

        8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Прилив у износу од 1.369.223,00 динара представља исплату
купопродајне цене за купљену имовину стечајног дужника (Имовинска целина бр. 1) на јавном надметању одржаном дана 11.11.2016.
године од стране купца Рајковић Лидије из Алексинца (као део до укупне купопродајне цене од 5.800.000,00 динара који је уплаћен
кроз депозит за учешће на јавном надметању од 1.369.223,00 динара).

Фактурисана вредност у извештајном периоду

        8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Износ од 5.800.000,00 динара представља остварену продајну цену за
имовину која је била предмет продаје на јавном надметању одржаном дана 11.11.2016. године.
      11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 30.000,00 динара се састоји од:
            - издате фактуре за откуп продајне документације физичком лицу Рајковић Лидији из Алексинца за потребе учешћа на јавном
надметању заказаном за 11.11.2016. године у износу од 10.000,00 динара,
            - издате фактуре за откуп продајне документације физичком лицу Здравковић Николи из Алексинца за потребе учешћа на јавном
надметању заказаном за 11.11.2016. године у износу од 10.000,00 динара,
            - издате фактуре за откуп продајне документације привредном друштву "НАЈ-ТИМ" д.о.о. Нишка Бања за потребе учешћа на
јавном надметању заказаном за 06.01.2017. године у износу од 10.000,00 динара.
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Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

20.000,00 30.000,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 50.000,00 0,0050.000,00

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

0,00 265.620,923. Прелиминарна награда ст. управника 260.970,92 0,00265.620,92

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 315.620,9220.000,00 310.970,92 295.620,92 0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
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2.500,00 3.190,001. Канцеларијски материјал 3.190,00 0,005.690,00

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

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

31.453,86 20.289,004. Гориво и мазиво 20.288,70 0,0051.742,86

10.635,00 6.899,005. Пошта и телефон 6.899,00 0,0017.534,00

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 9.042,258. Платни промет 8.702,11 0,009.042,25

0,00 1.504,009. Премија осигурања 1.202,00 0,001.504,00

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

930,00 420,0013. Дневнице и путни трошкови 420,00 0,001.350,00

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

15.000,00 9.000,0015. Бруто зараде по уговору о делу 9.000,00 0,0024.000,00

32.000,00 24.000,0016. Књиговодствене услуге 24.000,00 40.000,0016.000,00

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

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

3.232,00 3.000,0019. Административне таксе 3.000,00 0,006.232,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

0,00 0,0021. Камате и други финансијски расходи 0,00 0,000,00

0,00 138.180,0022. Трошкови оглашавања 138.180,00 0,00138.180,00

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

10.000,00 80.000,0025. Тарифа АЛСУ 80.000,00 80.000,0010.000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

1.369.223,00

Укупно 1.650.498,11105.750,86 294.881,81 295.524,25 120.000,00

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 13/2016 од 17.11.2016. године одобрава се исплата обавеза и трошкова стечајног поступка
за месец октобар 2016. године у укупном износу од 92.530,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 13/2016 од 06.12.2016. године одобрава се исплата обавеза и трошкова стечајног поступка
за месец новембар 2016. године у укупном износу од 433.437,23 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 13/2016 од 29.12.2016. године одобрава се исплата обавеза и трошкова стечајног поступка
за месец децембар 2016. године у укупном износу од 79.885,50 динара.
        Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2016. године износи 605.852,73 динара (92.530,00 + 433.437,23 + 79.885,50 =

Коментар
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605.852,73).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

        1. Повраћај предујма за покретање стечаја - Износ од 30.000,00 динара представља разлику између уплаћеног предујма за
покретање стечајног поступка у износу од 50.000,00 динара од стране уплатиоца предујма "ЕУРОБАНК" АД Београд и средстава која су
пребачена на рачун стечајног дужника са депозита Привредног суда у Нишу у износу од 20.000,00 динара. Након повраћаја предујма за
покретање стечаја уплатиоцу "ЕУРОБАНК" АД Београд у износу од 50.000,00 динара разлика у износу од 30.000,00 динара се аутоматски
генерише као настала обавеза.
        3. Прелиминарна награда ст. управника - Износ од 265.620,92 динара се односи на обрачунату награду стечајном управнику код
намирења разлучног повериоца "ЕУРОБАНК" АД Београд, након извршене продаје имовине стечајног дужника која је била под
разлучним правом, који је извршен на основу чл. 9. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде
трошкова стечајних управника («Службени гласник РС» бр. 1/2011 и 10/2012).

Обавезе стечајне масе:

        1. Канцеларијски материјал - Износ од 3.190,00 динара се састоји од:
            - трошкова куповине канцеларијског материјала у месецу новембру 2016. године код "МИЛБОЈ" д.о.о. Пирот у износу од 1.590,00
динара,
            - трошкова куповине кертриџа за ласерски штампач у месецу децембру 2016. године код "PULS SYSTEMS" д.о.о. Пирот у износу од
1.600,00 динара.
        4. Гориво и мазиво - Износ од 20.289,00 динара се односе на трошкове горива стечајног управника и то:
            - трошкови горива за месец октобар 2016. године у износу од 5.000,00 динара - на релацији Пирот – Алексинац – село Нозрина
(производни погон) - Ниш (приступ испитном рочишту, првој седници скупштине поверилаца одржаној у Алексинцу и за друге редовне
активности на спровођењу стечајног поступка),
            - трошкови горива за месец новембар 2016. године у износу од 9.899,00 динара - на релацији Пирот – Алексинац – село Нозрина
(производни погон) - Ниш (везано за обилазак и продају имовине, везано за закључење уговора о купопродаји и примопредају продате
непокретне имовине стечајног дужника и за друге редовне активности на спровођењу стечајног поступка).
            - трошкови горива за месец децембар 2016. године у износу од 5.390,00 динара - на релацији Пирот – Алексинац – село Нозрина
(производни погон) - Ниш (Привредни суд у Нишу, књиговодствена агенција, Алексинац (седиште стечајног дужника, пореска управа) –
везано за обилазак и продају имовине, као и за друге редовне активности на спровођењу стечајног поступка).
        5. Пошта и телефон -  Износ од 6.899,00 динара се односе на:
            - трошкове слања поште у извештајном периоду у укупном износу од 5.899,00 динара (куповина коверата, слање обавештења
повериоцима о одржавању Скупштине поверилаца (37 писама), слање поште у Привредни суд у Нишу, слање обавештења о намери,
начину, плану и роковима продаје имовине стечајног дужника, слање обавештења о извршеној продаји - укупно 61 писмо).
            - трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец октобар 2016. године (са датумом доспећа 20.11.2016. године) у
износу од 500,00 динара,
            - трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец новембар 2016. године (са датумом доспећа 20.12.2016. године) у
износу од 500,00 динара,
        8. Трошкови платног промета се односе на трошкове накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које
стечајни дужник има отворен текући рачун.
        9. Премија осигурања - Износ од  1.504,00 динара се састоји од:
            - премије осигурања имовине стечајног дужника - Зграда пословних услуга-хала и управна зграда у Нозрини - у периоду од
08.10.2016. године до момента продаје наведене имовине у укупном износу од 880,00 динара (1. рата у износу од 540,00 динара и 2.
рата у износу од 340,00 динара) , за осигурање имовине стечајног дужника код Триглав осигурање адо Београд која обухвата: осигурање
од пожара и изливања воде према закљученој полиси осигурања бр. 010000028470 за период од 08.10.2016. године до 07.10.2017.
године на укупан износ од 4.280,00 динара.
            - премије осигурања имовине стечајног дужника - Приватна кућа у Алексинцу на кп бр. 2171/1 површине 91 м2 - у периоду од
08.10.2016. године до 31.12.2016. године у укупном износу од 624,00 динара (1. рата у износу од 276,00 динара и 2. и 3. рата у износу од
по 174,00 динара) , за осигурање имовине стечајног дужника код Триглав осигурање адо Београд која обухвата: осигурање од пожара и
изливања воде према закљученој полиси осигурања бр. 010000028471 за период од 08.10.2016. године до 07.10.2017. године на укупан
износ од 2.190,00 динара.
      13. Дневнице и путни трошкови - Износ од 420,00 динара се односе на трошкове путарина стечајног управника за потребе одласка у
седиште стечајног дужника у Алексинцу на релацији Ниш-Алексинац-Ниш и то:
            - путарине за месец октобар 2016. године у износу од 140,00 динара и
            - путарине за месец новембар 2016. године у износу од 280,00 динара.
      15. Бруто зараде по уговору о делу - Износ од 9.000,00 динара се односи на:
            - бруто зараде по уговору о делу за комисију у саставу од 3 члана која је била ангажована за потребе спровођења продаје
имовине стечајног дужника јавним надметањем одржане дана 11.11.2016. године у износу од 9.000,00 динара (3 члана по 3.000,00
динара).
      16. Књиговодствене услуге - Износ од 24.000,00 динара се односе на накнаду за књиговодствене услуге за месеце октобар, новембар
и децембар 2016. године (месечно по 8.000,00 динара) Радњи за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» из Ниша, према
закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга уз дату сагласност стечајног судије Закључком 1. Ст. 13/2016 од 16.05.2016.
године.
      19. Административне таксе - Износ од 3.000,00 динара састоје се од:
            - допунске накнаде за регистрацију Ванредног финансијског извештаја код АПР-а у износу од 3.000,00 динара, према Обавештењу
о обавези плаћања наклнаде за јавно објављивање финснсијског извештаја Агенције за привредне регистре, Регистра финансијских
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извештаја, од 17.11.2016. године.
      22. Трошкови оглашавања - Износ од 138.180,00 динара се састоји од:
            - трошкова оглашавања продаје целокупне имовине стечајног дужника јавним надметањем заказане за 11.11.2016. године у
дневном листу «Политика», према Рачуну F 237/2016 од 05.10.2016. године, Агенција «аПолитика» из Ниша, на износ од 39.600,00
динара.
            - трошкова оглашавања продаје целокупне имовине стечајног дужника јавним надметањем заказане за 11.11.2016. године у
дневном листу «Данас», према Предрачуну 272/2016 од 05.10.2016. године, Агенција «Еурополис» из Београда, на износ од 35.400,00
динара,
            - трошкова оглашавања продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем заказане за 06.01.2017. године у дневном листу
«Политика», према Рачуну F 276/2016 од 29.11.2016. године, Агенција «аПолитика» из Ниша, на износ од 29.700,00 динара,
            - трошкова оглашавања продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем заказане за 06.01.2017. године у дневном листу
«Данас», према Рачуну F 277/2016 од 29.11.2016. године, Агенција «аПолитика» из Ниша, на износ од 33.480,00 динара.
      25. Тарифа АЛСУ - Износ од 80.000,00 динара се односи на:
            - Тарифни број 6. Цена за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног
поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора износи 80.000,00 динара за стечајне поступке у којима се у току
кварталног периода оствари прилив по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног
дужника у износу преко 3.000.000,01 динара или више, али највише 10.000.000,00 динара. У новембру месецу 2016. године је остварен
прилив по основу уновчења стечајне масе у износу од 5.800.000,00 динара.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

        1. Повраћај предујма за покретање стечаја - Одлив у износу од 50.000,00 динара представља износ повраћаја средстава на име
предујма за вођење стечајног поступка уплатиоцу предујма "ЕУРОБАНК" АД Београд.
        3. Прелиминарна награда ст. управника - Одлив у износу од 265.620,92 динара се односи на исплату обрачунате награде стечајном
управнику код намирења разлучног повериоца "ЕУРОБАНК" АД Београд, након извршене продаје имовине стечајног дужника која је
била под разлучним правом.

Обавезе стечајне масе

        1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 5.690,00 динара се састоји од:
            - плаћеног рачуна на име израде нових печата стечајног дужника у износу од 2.500,00 динара и то новог округлог печата у износу
од 800,00 динара и новог деловодног печата у износу од 1.700,00 динара.
            - плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала у месецу новембру 2016. године код "МИЛБОЈ" д.о.о. Пирот у износу од
1.590,00 динара,
            - плаћеног рачуна за куповину кертриџа за ласерски штампач у месецу децембру 2016. године код "PULS SYSTEMS" д.о.о. Пирот у
износу од 1.600,00 динара.
        4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 51.742,86 динара се односи на исплаћене трошкове горива стечајног управника и то:
            - за месец април 2016. године у износу од 3.000,00 динара,
            - за месец мај 2016. године у износу од 9.999,86 динара,
            - за месец јун 2016. године у износу од 3.000,00 динара,
            - за месец јул 2016. године у износу од 5.000,00 динара,
            - за месец август 2016. године у износу од 5.454,00 динара,
            - за месец септембар 2016. године у износу од 5.000,00 динара,
            - за месец октобар 2016. године у износу од 5.000,00 динара,
            - за месец новембар 2016. године у износу од 9.899,00 динара,
            - за месец децембар 2016. године у износу од 5.390,00 динара.
        5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 17.534,00 динара се састоји од:
            - исплаћених трошкова за слање поште у периоду април-децембар 2016. године у укупном износу од 14.734,00 динара,
            - исплаћених трошкова мобилног телефона стечајног управника за период април-децембар 2016. године у укупном износу од
2.800,00 динара и то: за месец април од 200,00 динара, за месец мај од 500,00 динара, за месец јун од 300,00 динара, за месец јул од
300,00 динара, за месец август од 500,00 динара, за месец октобар од 500,00 динара и за месец новембар од 500,00 динара.
        8. Платни промет - Одлив у износу од 9.042,25 динара се односе на накнаду на име платног промета и накнаду за месечно
одржавање рачуна насталим у извештајном периоду и исте се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника.
        9. Премија осигурања - Одлив у износу од 1.504,00 динара се односи на:
            - плаћену премију осигурању имовине стечајног дужника - Зграда пословних услуга-хала и управна зграда у Нозрини - у периоду
од 08.10.2016. године до момента продаје наведене имовине у укупном износу од 880,00 динара (1. рата у износу од 540,00 динара и 2.
рата у износу од 340,00 динара) , за осигурање имовине стечајног дужника код Триглав осигурање адо Београд која обухвата: осигурање
од пожара и изливања воде према закљученој полиси осигурања бр. 010000028470 за период од 08.10.2016. године до 07.10.2017.
године на укупан износ од 4.280,00 динара.
            - плаћену премију осигурању имовине стечајног дужника - Приватна кућа у Алексинцу на кп бр. 2171/1 површине 91 м2 - у
периоду од 08.10.2016. године до 31.12.2016. године у укупном износу од 624,00 динара (1. рата у износу од 276,00 динара и 2. и 3. рата
у износу од по 174,00 динара) , за осигурање имовине стечајног дужника код Триглав осигурање адо Београд која обухвата: осигурање
од пожара и изливања воде према закљученој полиси осигурања бр. 010000028471 за период од 08.10.2016. године до 07.10.2017.
године на укупан износ од 2.190,00 динара.
      13. Дневнице и путни трошкови - Одлив у износу од 1.350,00 динара се односи на исплаћене трошкове на име плаћених путарина од
стране стечајног управника за потребе одласка у седиште стечајног дужника у Алексинцу на релацији Ниш-Алексинац-Ниш и то:
            - путарине за месец мај 2016. године у износу од 440,00 динара,
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            - путарине за месец јун 2016. године у износу од 140,00 динара,
            - путарине за месец јул 2016. године у износу од 140,00 динара и
            - путарине за месец септембар 2016. године у износу од 210,00 динара,
            - путарине за месец октобар 2016. године у износу од 140,00 динара и
            - путарине за месец новембар 2016. године у износу од 280,00 динара.
      15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 24.000,00 динара се односи на:
            - исплаћене бруто зараде по уговору о делу за пописну комисију у саставу од 3 члана која је била ангажована за потребе пописа
целокупне имовине стечајног дужника у укупном износу од 15.000,00 динара (3 члана по 5.000,00 динара),
            - исплаћене бруто зараде по уговору о делу за комисију у саставу од 3 члана која је била ангажована за потребе спровођења
продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем одржане дана 11.11.2016. године у износу од 9.000,00 динара (3 члана по
3.000,00 динара).
      16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 16.000,00 динара се односи на исплаћене накнаде за књиговодствене услуге за
месеце јун и јул 2016. године (месечно по 8.000,00 динара) Радњи за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» из Ниша, према
закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга.
      19. Административне таксе - Одлив у износу од 6.232,00 динара се односи на:
            - исплаћене трошкове на име судске таксе за оверу ОП обрасца у износу од 275,00 динара (такса од 230,00 динара и 45,00 динара
трошкови уплате),
            - исплаћене трошкове на име накнаде за услуге РГЗ Службе за катастар непокретности Алексинац за издавање листа
непокретности у износу од 977,00 динара (накнада од 877,00 динара и 100,00 динара трошкови уплате),
            - исплаћене трошкове на име републичке админитративне таксе за издавање листа непокретности у износу од 400,00 динара
(такса од 300,00 динара и 100,00 динара трошкови уплате),
            - исплаћене трошкове на име судске таксене марке у износу од 690,00 динара за судску оверу документације која је основ за упис
права својине стечајног дужника над стамбеним објектом на адреси ул. Дракчета Миловановића бр. 23, Алексинац, код РГЗ Службе за
катастар непокретности Алексинац,
            - исплаћене трошкове на име републичке админитративне таксе за потребе уписа права својине стечајног дужника над
стамбеним објектом на адреси ул. Дракчета Миловановића бр. 23, Алексинац, код РГЗ Службе за катастар непокретности Алексинац у
износу од 345,00 динара (такса од 300,00 динара и 45,00 динара трошкови уплате),
            - исплаћене трошкове на име накнаде за регистрацију Ванредног финансијског извештаја код АПР-а у износу од 545,00 динара
(накнада од 500,00 динара и 45,00 динара трошкови уплате),
            - плаћену допунску накнаду за регистрацију Ванредног финансијског извештаја код АПР-а у износу од 3.000,00 динара, према
Обавештењу о обавези плаћања наклнаде за јавно објављивање финснсијског извештаја Агенције за привредне регистре, Регистра
финансијских извештаја, од 17.11.2016. године.
НАПОМЕНА: Наведених првих 6 административних такси су плаћене од стране стечајног управника готовински због хитности поступка, а
након одобрења исплате стварно насталих трошкова од стране Привредног суда у Нишу наведени износ је рефундиран стечајном
управнику.
      22. Трошкови оглашавања - Одлив у износу од 138.180,00 динара се односи на:
            - плаћене трошкове оглашавања продаје целокупне имовине стечајног дужника јавним надметањем заказане за 11.11.2016.
године у дневном листу «Политика», према Рачуну F 237/2016 од 05.10.2016. године, Агенција «аПолитика» из Ниша, на износ од
39.600,00 динара.
            - плаћене трошкове оглашавања продаје целокупне имовине стечајног дужника јавним надметањем заказане за 11.11.2016.
године у дневном листу «Данас», према Предрачуну 272/2016 од 05.10.2016. године, Агенција «Еурополис» из Београда, на износ од
35.400,00 динара,
            - плаћене трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем заказане за 06.01.2017. године у
дневном листу «Политика», према Рачуну F 276/2016 од 29.11.2016. године, Агенција «аПолитика» из Ниша, на износ од 29.700,00
динара,
            - плаћене трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем заказане за 06.01.2017. године у
дневном листу «Данас», према Рачуну F 277/2016 од 29.11.2016. године, Агенција «аПолитика» из Ниша, на износ од 33.480,00 динара.
      25. Тарифа АЛСУ - Одлив у износу од 10.000,00 динара се односи на:
            - плаћену 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, према Обрачуну за 2016. годину у износу од 10.000,00 динара на
годишњем нивоу.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в
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Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

        Дана 05.10.2016. године у Привредном суду у Нишу одржано је рочиште за испитивање тражбина разлучних и стечајних
поверилаца.
        Закључком Привредног суда у Нишу 1. Ст. 13/2016 од 05.10.2016. године о утврђеним и оспореним потраживањима потраживања
поверилаца су утврђена према износима и исплатним редовима, као што је приказано у горњој табели и то:
1. Разлучни повериоци                                                     17.890.412,33 динара
2. I исплатни ред                                                                      845.396,66 динара
2. II исплатни ред                                                                       24.411,55 динара
3. III исплатни ред                                                              56.913.205,08 динара
________________________________________________________________
УКУПНО                                                                                75.673.425,62 динара

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

        Након извршене продаје имовине стечајног дужника, која је била предмет утврђеног разлучног права, на јавном надметању
одржаном дана 11.11.2016. године извршена је исплата разлучног повериоца "ЕУРОБАНК" АД Београд у износу од 5.046.797,47 динара.

Судски спорови по основу оспорених потраживања

      По основу оспорених потраживања повериоци су у току извештајног периода покренули 2 парнице и то:
        1. Парница пословодни број П-829/2016 покренута пред Привредним судом у Нишу дана 01.11.2016. године од стране повериоца
"ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд-Огранак "Електродистрибуција Ниш", Булевар Др Зорана Ђинђића бр. 46а, Ниш у вези оспореног
потраживања у износу од 124,29 динара.
        2. Парница пословодни број П-839/2016 покренута пред Привредним судом у Нишу дана 03.11.2016. године од стране повериоца
"Комерцијална банка" АД Београд, ул. Светог Саве бр. 14 преко пуномоћника адвоката Илије Петрушића из Лесковца у вези оспореног
разлучног потраживања у износу од 1.695.270,58 динара.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2016.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

10.504,00 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2016.

 5.

7.012.916,50

 4.

1.224.596,50

 2. 8.227.009,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна бр. 205-232155-83 који се води код Комерцијалне банке АД
Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 10.504,00 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 8.227.009,00 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 7.012.916,50 динара.
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6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 1.224.596,50 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Комерцијалне банке АД Београд, на дан 31.12.2016. године,
износи 1.224.596,50 динара, према изводу бр. 25 од 30.12.2016. године.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.10.16.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.12.2016.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Жаклина Петровић1. 5.000,00

Миодраг Антанасијевић2. 5.000,00

Љубинко Костур3. 5.000,00

Љубинко Костур4. 3.000,00

Марија Станковић5. 3.000,00

Миодраг Антанасијевић6. 3.000,00

Радње за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"7. 16.000,00

40.000,00Укупно

        У току извештајног периода је извршена исплата пописној комисији у саставу од три члана, која је била ангажована за потребе
пописа целокупне имовине стечајног дужника у периоду од 04.05.2016. године до 15.05.2016. године, уз накнаду по уговору о делу у
бруто износу од 5.000,00 динара по члану комисије и то:
1. Петровић Жаклина из Пирота, ул. Паје Јовановића бр. 39, председник комисије (нето износ од 3.160,00 динара + порези и доприноси
од 1.840,00 динара),
2. Антанасијевић Миодраг из Пирота, ул. Таковска бр. 16/5, члан комисије (нето износ од 3.160,00 динара + порези и доприноси од
1.840,00 динара).
3. Костур Љубинко из Пирота, ул. Народних хероја бр. 52, члан комисије , (нето износ од 3.160,00 динара + порези и доприноси од
1.840,00 динара)

        У току извештајног периода од стране стечајног управника је била ангажована једна комисија у саставу од три члана, за спровођење
поступка продаје имовине стечајног дужника на јавном надметању одржаном дана 11.11.2016. године, уз накнаду по уговору о делу у
бруто износу од 3.000,00 динара по члану комисије.
        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 13/2016 од 28.10.2016. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника
„ГЕМ-ПРОМ“ доо Алексинац, за ангажовање лица-чланова комисије за спровођење поступка продаје имовине стечајног дужника на
јавном надметању. по основу уговора о делу, и то:
1. Љубинко Костур из Пирота, ул. Народних хероја бр. 52, председник комисије,
2. Марија Станковић из Пирота, ул. Првог маја бр. 62, члан комисије.
3. Миодраг Антанасијевић из Пирота, ул. Таковска бр. 16/5, члан комисије,
уз накнаду у бруто износу од 3.000,00 динара по члану комисије.
        У извештајном периоду по наведеном основу је извршена и исплата ангажованој комисији за спровођење поступка продаје
имовине стечајног дужника на јавном надметању одржаном дана 11.11.2016. године и то:
1. Љубинко Костур из Пирота, ул. Народних хероја бр. 52, председник комисије у бруто износу од 3.000,00 динара (нето износ од
1.896,00 динара + порези и доприноси од 1.104,00 динара),
2. Марија Станковић из Пирота, ул. Првог маја бр. 62, члан комисије у бруто износу од 3.000,00 динара (нето износ од 1.649,00 динара +
порези и доприноси од 1.351,00 динара).
3. Миодраг Антанасијевић из Пирота, ул. Таковска бр. 16/5, члан комисије у бруто износу од 3.000,00 динара (нето износ од 1.896,00
динара + порези и доприноси од 1.104,00 динара),

        У току извештајног периода од стране стечајног управника је ангажована Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL",
вл. Перић Миодраг, Доња Трнава за потребе пружања књиговодствених услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 8.000,00 динара.
       Закључком Привредног суда у Нишу 1. Ст. 13/2016 од 16.05.2016. године даје се сагласност стечајном управнику  за ангажовање
Радње за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL", вл. Перић Миодраг, Доња Трнава у периоду од 01.06.2016. године до
31.12.2016. године, уз месечну надокнаду у бруто износу од 8.000,00 динара.
        У извештајном периоду по наведеном основу је извршена исплата накнаде за извршене књиговоодствене услуге за месеце јун и јул

Коментар
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2016. године у укупном износу од 16.000,00 динара (2 месеца по 8.000,00 динара).

 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

0,00

5.128.222,22

10.711,11

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

5.335.743,83

Лиценце и патенти

0,00

196.810,50

 8.

31.12.2016.

0,00

 6.

Укупно без депозита

1.027.786,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 196.810,50 динара сачињавају:
        - на текућем рачуну број 205-232155-83 налази се износ од 1.224.596,50 динара (196.810,50 + 1.027.786,00 - Извод бр. 25 од
30.12.2016. године - Комерцијална банка АД Београд). који сачињава и уплаћени депозит у износу од 1.027.786,00 динара уплаћен од
стране заинтересованог купца "НАЈ-ТИМ" д.о.о. Нишка Бања за потребе учешћа на продаји имовине стечајног дужника путем јавног
надметања заказаног за 06.01.2017. године.
        3. Депозит за продају имовине и/или закуп - Износ од 1.027.786,00 динара се односи на уплату депозита од стране заинтересованог
купца "НАЈ-ТИМ" д.о.о. Нишка Бања за потребе учешћа на јавном надметању заказаном за 06.01.2017. године

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2016. године износи 5.335.743,83 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

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

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.10.2016.  Захтев Привредном суду у Нишу
Дана 26.09.2016. године стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу захтев за давање сагласности на осигурање имовине
стечајног дужника и у прилогу достављене понуде осигуравајућих друштава.

05.10.2016.  Закључак Привредног суда у Нишу
Привредни суд у Нишу, у поступку стечаја Посл. бр. 1. Ст. 13/2016 над стечајним дужником "ГЕМ - ПРОМ" доо Алексинац, донео је дана
28.09.2016. године Закључак којим се даје сагласност стечајном управнику на осигурање непокретне имовине стечајног дужника код
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"Триглав осигурање" адо Београд.

05.10.2016.  Решење Привредног суда у Нишу Ив.бр.2457/2015
Привредни суд у Нишу у извршној ствари Посл.бр. Ив. 2457/2015 извршног повериоца "TELЕNOR DIRECT" доо Београд, против извршног
дужника "ГЕМ - ПРОМ" доо Алексинац у стечају, донео је дана 26.09.2016. године Решење којим се обуставља поступак принудног
извршења у предмету овог суда према извршном дужнику "ГЕМ - ПРОМ" доо Алексинац, услед наступања правних последица отварања
поступка стечаја над извршним дужником.

10.10.2016.  Обавештење Привредног суда у Нишу
Стечајни управник је дана 10.10.2016. године доставио Привредном суду у Нишу Обавештење о заказивању Прве седнице Скупштине
поверилаца за 26.10.2016. године.

10.10.2016.  Прва седница Скупштине поверилаца
Стечајни управник је доставио свим стечајним повериоцима допис којим их обавештава да заказује прву седницу Скупштине
поверилаца за 26.10.2016. године на адреси седишта стечајног дужника у Алексинцу.

10.10.2016.  Уговор о осигурању са Триглав осигурањем
Стечајни управник је са "Триглав осигурање" адо  Београд закључио Уговор о осигурању дана 07.10.2016. године број полисе
010000028471.

14.10.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Привредни суд у Нишу, у стечајном поступку Посл.Бр.2. Ст. 13/2016 над стечајним дужником "ГЕМ - ПРОМ" доо из Алексинца, донео је
дана 07.10.2016. године Решење којим се одбацује пријава потраживања број 38 повериоца Милошевић Митић Марија из Алексинца
као неблаговремена.

14.10.2016.  Закључак Привредног суда у Нишу
Привредни суд у Нишу, у стечајном поступку Посл. Бр.2. Ст. 13/2016 над стечајним дужником "ГЕМ - ПРОМ" доо из Алексинца, на основу
Листе признатих и оспорених потраживања од 26.09.2016. године и испитног рочишта од 05.10.2016. године донео је дана 05.10.2016.
године Закључак којим се усваја коначна листа пријављених потраживања и њихових исплатних редова.

14.10.2016.  Закључак о утврђеним потраживањима
Привредни суд у Нишу, у стечајном поступку Посл. Бр.2. Ст. 13/2016 над стечајним дужником "ГЕМ - ПРОМ" доо из Алексинца, на основу
Листе признатих и оспорених потраживања од 26.09.2016. године, и испитног рочишта од 05.10.2016. године, донео је дана 05.10.2016.
године Закључак о утврђеним потраживањима којим се утврђује листа потраживања поверилаца, према подацима о броју пријаве
потраживања, називу и седишту повериоца, висини пријављеног и висини утврђеног потраживања, као и исплатном реду утврђеног
потраживања.

14.10.2016.  Закључак о оспореним потраживањима
Привредни суд у Нишу, у стечајном поступку Посл.Бр.2. Ст. 13/2016 над стечајним дужником "ГЕМ - ПРОМ" доо из Алексинца, на основу
Листе признатих и оспорених потраживања од 26.09.2016. године, и испитног рочишта од 05.10.2016. године, донео је дана 05.10.2016.
године Закључак о оспореним потраживањима којим се утврђује листа оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника, према
подацима о броју пријаве потраживања, називу и седишту повериоца, пријављеном потраживању и висини оспореног потраживања.

25.10.2016.  Захтев Привредном суду у Нишу
Дана 25.10.2016. године стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу захтев за сагласност на ангажовање лица у Комисији за
спровођење продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

25.10.2016.  Решење стечајног управника о образовању Комисије за продају
Стечајни управник донео је решење којим се образује Комисија која спроводи продају имовине стечајног дужника поступком јавног
надметања.

26.10.2016.  Захтев Привредном суду у Нишу
Дана 26.10.2016. године стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих
трошкова у месецу августу, септембру и октобру 2016. године..

04.11.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се даје сагласност стечајном управнику, за ангажовање лица - чланова комисије за
спровођење поступка продаје имовине стечајног дужника на јавном надметању, по основу уговора о делу.

04.11.2016.  Закључак Привредног суда у Нишу
Стечајном управнику доставља је поднесак адвоката Горана Петронијевића из Београда, пуномоћника Комерцијалне банке ад Београд
и налаже се да исти размотри и изјашњење достави суду, ради даљег поступања и одлучивања.

04.11.2016.  Поднесак Комерцијалне банке ад Београд
Адвокат Горан Петронијевић, као пуномоћник Комерцијалне банке ад Београд, упутио је стечајном управнику захтев за исправку
Закључка о оспореним потраживањима од 05.10.2016. године.

04.11.2016.  Пријава за учешће на јавном надметању
Примљена је пријава за учешће на јавном надметању за куповину имовине стечајног дужника, имовинска целина 1, потенцијалног
купца Лидије Рајковић из Алексинца.
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08.11.2016.  Пријава за учешће у јавном надметању
Примљена је пријава за учешће на јавном надметању за куповину имовине стечајног дужника, имовинска целина 1, потенцијалног
купца Николе Здравковића, из Житковца.

08.11.2016.  Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности Посл. бр. 4.П.829/2016
У правној ствари тужиоца "ЕПС Дистрибуција" доо Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш, против туженог Гем-Пром Алексинац - у
стечају, заказано је рочиште за главну расправу, ради утврђења потраживања, у поступку пред Привредним судом у Нишу под Посл.
бр.4. П.829/2016.

09.11.2016.  Изјашњење о поднеску повериоца Комерцијална банка ад Београд
Поступајући по налогу из закључка стечајног судије од 31.10.2016. године стечајни управник се изјаснио о поднеску повериоца
Комерцијална банка ад Београд и изјашњење доставио стечајном судији.

09.11.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Решењем Привредног суда у Нишу обуставља се поступак принудног извршења у предмету овог суда И.бр.434/2015, у ствари извршног
повериоца Комерцијална банка ад Београд против извршног дужника ГЕМ-ПРОМ доо Алексинац, услед наступања правних последица
отварања поступка стечаја над извршним дужником.

09.11.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се одобрава исплата обавеза и трошкова стечајног поступка за месец август,
септембар и октобар 2016. године.

10.11.2016.  Тужба Комерцијалне банке ад Београд ради утврђења права на одвојено намирење
Тужба за утврђење разлучног права - права на одвојено намирење тужиоца Комерцијална банка ад Београд на покретним стварима
туженика ГЕМ -ПРОМ доо у стечају, наведеним у лагер листи у велепродајном магацину од 14.02.2014. године, по основу Уговора о
краткорочном кредиту и по Решењу Регистра заложног права на покретним стварима Зл.бр.2119/2014 а ради одвојеног намирења
потраживања тужиоца према туженику.

11.11.2016.  Записник о регистрацији за јавно надметање
Комисија за јавно надметање регистровала је учеснике који су дошли на место одржавања надметања ради продаје имовине стечајног
дужника, према редоследу њиховог доласка. Председник Комисије је констатовао да су испуњени услови за одржавање надметања.

11.11.2016.  Записник о јавном надметању - имовинска целина број 1
Продаја имовинске целине 1 на јавном надметању је  УСПЕЛА.
Почетна цена имовине стечајног дужника износила је 3.423.058,00 динара.
Непокретна имовина стечајног дужника - имовинска целина број 1 продата је за 5.800.000,00 динара.

11.11.2016.  Записник о јавном надметању - Имовинска целина број 2
Комисија за спровођење продаје, прогласила је НЕУСПЕЛИМ јавно надметање заказано за 11.11.2016. године, ради продаје имовине
стечајног дужника и то стамбени објекат - породична кућа у Алексинцу и опрема и залихе према спецификацији из продајне
документације -  имовинска целина број 2.
Закључно са 08.11.2016. године није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном
надметању за куповину имовине стечајног дужника, па се јавно надметање број 2 проглашава НЕУСПЕЛИМ.

15.11.2016.  Oбавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине
Стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине и то: Привредном суду у Нишу,
Одбору поверилаца, Повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и лицима која су исказала интерес
за имовину која се продаје. Предмет продаје је стамбени објекат - породична кућа и опрема и залихе према спецификацији из продајне
документације.

22.11.2016.  Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника
Стечајни управник благовремено доставља обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника, Привредном суду у
Нишу и Одбору поверилаца. Продаја је извршена јавним надметањем. Продаја имовинске целине број 1 је била УСПЕШНА. Уговор о
купопродаји покретне имовине са купцем потписан је и оверен код надлежног јавног бележника дана 15.11.2016. године, а
купопродајна цена је исплаћена у целости.
Продаја имовинске целине број 2 је била НЕУСПЕШНА, јер није било заинтересованих купаца.

26.11.2016.  Предлог Привредном суду у Нишу
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу предлог за доношење решења којим се констатује да је извршена продаја
непокретности и налаже се брисање терета.

26.11.2016.  Предлог Привредном суду у Нишу
Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу, предлог за доношење решења којим се одобрава исплата средстава разлучном
повериоцу и утврђује награда стечајном управнику.

26.11.2016.  Обавештење Привредном суду у Нишу
Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу обавештење о намирењу ЕУРОБАНК ад Београд као разлучног повериоца.

02.12.2016.  Оглас о продаји имовине стечајног дужника јавним надметњем
Стечајни управник доставља Привредном суду Оглас о продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем, које је заказано за дан
06.01.2017. године. Објављени су огласи о продаји имовине у дневним листовима "Политика" и "Данас".
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05.12.2016.  Захтев Привредном суду у Нишу
Дана 05.12.2016. године стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих
трошкова у месецу новембру 2016. године.

06.12.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се одобрава исплата обавеза и трошкова стечајног поступка за месец новембар
2016. године.

06.12.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се:
- Даје сагласност за исплату награде стечајном управнику по основу намирења разлучног повериоца ЕУРОБАНК ад Београд.
- Налог стечајном управнику за намирење разлучног повериоца ЕУРОБАНК ад Београд.

07.12.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се констатује да је извршена продаја дела непокретне имовине стечајног дужника и
налаже се РГЗ Служби за катастар непокретности Алексинац да, по правоснажности решења, изврши упис својине у корист купца Лидије
Рајковић из Алексинца, и брисање терета насталих пре извршене продаје.

12.12.2016.  Пресуда Привредног суда у Нишу
Привредни суд у Нишу у правној ствари тужиоца "ЕПС дистрибуција" доо Београд, огранак Електродистрибуција Ниш у Нишу, против
туженог ГЕМ - ПРОМ доо из Алексинца у стечају, ради утврђења, донео је ПРЕСУДУ, Посл. бр. 4.П.829/2016, којом се ОДБИЈА тужбени
захтев тужиоца као неоснован.

15.12.2016.  Решење стечајног управника
Стечајни управник дана 15.12.2016. године доноси Решење о образовању Комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника
методом јавног надметања.

15.12.2016.  Захтев Привредном суду у Нишу
Дана 15.12.2016. године стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу захтев за сагласност на ангажовање лица у Комисији за
спровођење продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

23.12.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се даје сагласност стечајном управнику, за ангажовање лица - чланова комисије за
спровођење поступка продаје имовине стечајног дужника на јавном надметању, по основу уговора о делу.

26.12.2016.  Захтев Привредном суду у Нишу
Дана 26.12.2016. године стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих
трошкова у месецу децембру 2016. године.

29.12.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се одобрава исплата обавеза и трошкова стечајног поступка за месец децембар
2016. године.
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Прилози

08.05.2017.Датум:

ГЕМ - ПРОМ ДОО Алексинац - у стечајуНазив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст. 13/2016

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.10.2016. 31.12.2016.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

Рајковић Лидија
5.800.000,00

20-4872-11354-
450745-27527

15.11.2016.

Укупно: 5.800.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)

Рајковић Лидија 10.000,00103116-1/13 31.10.2016.

Здравковић Никола 10.000,00110316-2/13 03.11.2016.

"НАЈ-ТИМ" д.о.о. Нишка Бања 10.000,00121216-3/13 12.12.2016.

Укупно: 30.000,00

Укупни приходи: 5.830.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2016.за период од: 31.12.2016.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја

30.000,00

POVRACAJ_PREDU
JMA-2154207-
DODATNI-
1416718

08.12.2016.

Укупно: 30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника

Горан Пауновић Пр. Агенција за послове стечајног управника
"ПАУНОВИЋ" Пирот 265.620,92

1. Ст. 13/2016 28.11.2016.

Укупно: 265.620,92

295.620,92Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"МИЛБОЈ" д.о.о. Пирот 1.590,00512/016 28.11.2016.

"PULS SYSTEMS" д.о.о. Пирот 1.600,00VPR00777 13.12.2016.

Укупно: 3.190,00

Гориво и мазиво

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 5.000,002247000075798 19.10.2016.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 3.000,00БИ 463771 13.11.2016.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 6.899,002247000076943 23.11.2016.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 5.390,002247000077281 04.12.2016.

Укупно: 20.289,00
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Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE223290893RS 01.10.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE223292571RS 10.10.2016.

ЈП "Пошта Србије" 80,00БИ 17649 10.10.2016.

ЈП "Пошта Србије"
3.404,00

RE048919027-
048919384RS

11.10.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE223295555RS 26.10.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE223297389RS 27.10.2016.

ЈП "Пошта Србије" 115,00RE177093766RS 01.11.2016.

ЈП "Пошта Србије"
802,00

RE177098896-
177098975RS

17.11.2016.

ЈП "Пошта Србије"
656,00

RE177099667-
177099724RS

23.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE220551127RS 26.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE215710347RS 28.11.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд
500,00

83-181-066-
3526717

20.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE220546419RS 05.12.2016.

ЈП "Пошта Србије" 150,00PE517757005RS 14.12.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд
500,00

10-182-066-
3770906

20.12.2016.

Укупно: 6.899,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

120,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

14.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

470,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

60,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

16.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

620,14

Провизија и
други
финансијски
расходи

17.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

21.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

1.574,61

Провизија и
други
финансијски
расходи

23.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

775,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

24.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

3.860,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.12.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

397,50

Провизија и
други
финансијски
расходи

08.12.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

120,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

29.12.2016.
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

220,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.12.2016.

Укупно: 9.042,25

Премија осигурања

"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд
540,00

71-
110800028470212
71-1/12

07.10.2016.

"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд
276,00

92-
110800028471212
71-1/12

15.10.2016.

"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд
340,00

71-
110800028470212
71-2/12

07.11.2016.

"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд
174,00

92-
110800028471212
71-2/12

15.11.2016.

"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд
174,00

92-
110800028471212
71-3/12

15.12.2016.

Укупно: 1.504,00

Дневнице и путни трошкови

ЈП "Путеви Србије" 70,0012802-136290 26.10.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0012905-132496 26.10.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0012802-935847 15.11.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0012907-590065 15.11.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0012802-235153 24.11.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0012904-860410 24.11.2016.

Укупно: 420,00

Бруто зараде по уговору о делу

Костур Љубинко
3.000,00

Уг. о делу -
комисија ЈН -1

11.11.2016.

Станковић Марија
3.000,00

Уг. о делу -
комисија ЈН -2

11.11.2016.

Антанасијевић Миодраг
3.000,00

Уг. о делу -
комисија ЈН -3

11.11.2016.

Укупно: 9.000,00

Књиговодствене услуге

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" 8.000,0010/2016 31.10.2016.

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" 8.000,0011/2016 30.11.2016.

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" 8.000,0012/2016 31.12.2016.

Укупно: 24.000,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 3.000,00 76-41033788 17.11.2016.

Укупно: 3.000,00

Трошкови оглашавања

Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика"
Сузана Стојановић Пр. Ниш 39.600,00

F 237/2016 05.10.2016.

Миливоје Ђорђевић Пр. Агенција за маркетинг рент а цар и
трговину "ЕУРОПОЛИС" Београд 35.400,00

272/2016 05.10.2016.

Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика"
Сузана Стојановић Пр. Ниш 29.700,00

F 276/2016 29.11.2016.

Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика"
Сузана Стојановић Пр. Ниш 33.480,00

F 277/2016 29.11.2016.

Укупно: 138.180,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Агенција за лиценцирање стечајних управника
80.000,00

АЛСУ 1% -
продаја

24.11.2016.
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Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Укупно: 80.000,00

295.524,25Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 591.145,17

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7251210036928-27
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-232155-83
NLB banka A.D.- Beograd, 310-204157-6

01.10.2016. 10.504,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2016.за период од: 31.12.2016.

Уплаћени депозити

Рајковић Лидија 1.369.223,0004.11.2016.

Здравковић Никола 1.369.223,0008.11.2016.

"НАЈ-ТИМ" д.о.о. Нишка Бања 600.000,0021.12.2016.

"НАЈ-ТИМ" д.о.о. Нишка Бања 427.786,0027.12.2016.

Укупно: 3.766.232,00

Имовина

Рајковић Лидија 4.430.777,0022.11.2016.

Укупно: 4.430.777,00

Потраживања (у извештајном периоду)

Рајковић Лидија 10.000,0031.10.2016.

Здравковић Никола 10.000,0003.11.2016.

"НАЈ-ТИМ" д.о.о. Нишка Бања 10.000,0012.12.2016.

Укупно: 30.000,00

8.227.009,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2016.за период од: 31.12.2016.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја 30.000,0008.12.2016.

Подносилац предлога за покретање стечаја 20.000,0008.12.2016.

Укупно: 50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника

Горан Пауновић Пр. Агенција за послове стечајног управника "ПАУНОВИЋ" Пирот 265.620,9208.12.2016.

Укупно: 265.620,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Слободан Ковачевић ПР Занатска радња "ФОРМАТ ГЛАСС" 2.500,0017.11.2016.

"МИЛБОЈ" д.о.о. Пирот 1.590,0008.12.2016.

"PULS SYSTEMS" д.о.о. Пирот 1.600,0030.12.2016.
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Канцеларијски материјал

Укупно: 5.690,00

Гориво и мазиво

"НИС" а.д. Нови Сад 3.000,0017.11.2016.

"НИС" а.д. Нови Сад 4.999,8617.11.2016.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 5.000,0017.11.2016.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 3.000,0017.11.2016.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 5.000,0024.11.2016.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 5.454,0024.11.2016.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 5.000,0024.11.2016.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 5.000,0024.11.2016.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 3.000,0008.12.2016.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 6.899,0008.12.2016.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 5.390,0030.12.2016.

Укупно: 51.742,86

Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије" 200,0017.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 1.288,0017.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,0017.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,0017.11.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд 200,0017.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 1.416,0017.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 276,0017.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 368,0017.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 184,0017.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,0017.11.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд 500,0017.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 1.758,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 170,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 114,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 114,0024.11.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд 300,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 510,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 102,0024.11.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд 300,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 368,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 688,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 115,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,0024.11.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд 500,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 80,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 3.404,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,0024.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 115,0008.12.2016.

ЈП "Пошта Србије" 802,0008.12.2016.

ЈП "Пошта Србије" 656,0008.12.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,0008.12.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,0008.12.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд 500,0008.12.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,0030.12.2016.

ЈП "Пошта Србије" 150,0030.12.2016.
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Пошта и телефон

«Телеком Србија» а.д., Београд 500,0030.12.2016.

Укупно: 17.534,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 120,0014.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 470,0015.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 60,0016.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 620,1417.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0021.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 1.574,6123.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 775,0024.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 3.860,0028.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.12.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 397,5008.12.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 120,0029.12.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 220,0030.12.2016.

Укупно: 9.042,25

Премија осигурања

"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд 540,0024.11.2016.

"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд 276,0024.11.2016.

"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд 340,0024.11.2016.

"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд 174,0024.11.2016.

"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд 174,0030.12.2016.

Укупно: 1.504,00

Дневнице и путни трошкови

ЈП "Путеви Србије" 70,0017.11.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0017.11.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0017.11.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0017.11.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0017.11.2016.

ЈП "Путеви Србије" 90,0017.11.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0017.11.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0017.11.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0024.11.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0024.11.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0024.11.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0024.11.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0024.11.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0024.11.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0024.11.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0008.12.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0008.12.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0008.12.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0008.12.2016.

Укупно: 1.350,00

Бруто зараде по уговору о делу

Петровић Жаклина 5.000,0015.11.2016.

Антанасијевић Миодраг 5.000,0015.11.2016.

Костур Љубинко 5.000,0015.11.2016.

Костур Љубинко 3.000,0015.11.2016.

Станковић Марија 3.000,0015.11.2016.

Антанасијевић Миодраг 3.000,0015.11.2016.

Укупно: 24.000,00

Књиговодствене услуге

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" 8.000,0017.11.2016.

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" 8.000,0024.11.2016.

Укупно: 16.000,00
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Административне таксе

Основни суд у Пироту 275,0017.11.2016.

РГЗ-Служба за катастар непокретности Алексинац 977,0017.11.2016.

РС Министарство финансија-Републичке административне таксе 400,0017.11.2016.

ЈП "Пошта Србије" 690,0017.11.2016.

РС Министарство финансија-Републичке административне таксе 345,0017.11.2016.

Агенција за привредне регистре 545,0017.11.2016.

Агенција за привредне регистре 3.000,0021.11.2016.

Укупно: 6.232,00

Трошкови оглашавања

Миливоје Ђорђевић Пр. Агенција за маркетинг рент а цар и трговину "ЕУРОПОЛИС"
Београд 35.400,00

14.11.2016.

Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр.
Ниш 33.000,00

14.11.2016.

Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр.
Ниш 6.600,00

16.11.2016.

Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр.
Ниш 33.480,00

29.12.2016.

Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде "аПолитика" Сузана Стојановић Пр.
Ниш 29.700,00

29.12.2016.

Укупно: 138.180,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

Агенција за лиценцирање стечајних управника 10.000,0028.11.2016.

Укупно: 10.000,00

Повраћај депозита

Здравковић Никола 1.369.223,0023.11.2016.

Укупно: 1.369.223,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци

«EUROBANK» ад Београд 5.046.797,4728.11.2016.

Укупно: 5.046.797,47

7.012.916,50Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2016. 1.224.596,50
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