
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст. 13/2016

10.08.2017.

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:01.04.2017. 30.06.2017.

 9.

Остала имовина

0,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

510.325,64Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

510.325,64

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.

01.04.2017.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2017. године:

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 510.325,64 динара чине средства и то:
            - средства на рачуну стечајног дужника бр. 205-232155-83 отвореног код Комерцијалне банке АД Београд у износу од 510.325,64
динара (Извод бр. 11 од 29.03.2017. године - Комерцијална банка АД Београд).
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

510.325,64

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

0,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

0,00

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

0,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

510.325,64

Укупно

0,00

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

 8.

510.325,64Готовина 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

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

510.325,64

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

0,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

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

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

0,00

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

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

0,00

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Лиценце и патенти

 4.

 1.

0,00

 3.

Потраживања (настала у извештајном периоду)

0,00

Предујам за покретање стечаја

Залихе 0,00

 8.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

0,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

28.108,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,0028.108,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

28.108,00

0,00

28.108,00

0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

      11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Прилив у износу од 28.108,00 динара односи се на:
            - уплату у износу од 28.108,00 динара од стране «НAJ-TИM» дoo Нишкa Бaњa, ул. Заплањска бр. 174, Нишка Бања.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

      11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 28.108,00 динара односи се на наплату потраживања у износу  од
28.108,00 динара од «НAJ-TИM» дoo Нишкa Бaњa, ул. Заплањска бр. 174, Нишка Бања на име ПДВ-а на цену покретне имовине стечајног
дужника (опреме и залиха) по уговору о купопродаји од 02.02.2017. године.
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Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

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

0,00 18.434,733. Прелиминарна награда ст. управника 18.434,73 0,0018.434,73

0,00 42.604,74
4.

Разлика између исплаћене и коначне
награде стечајног управника 87.602,00 0,0042.604,74

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 61.039,470,00 106.036,73 61.039,47 0,00

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

1.700,00 0,001. Канцеларијски материјал 1.500,00 0,001.700,00

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

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

6.000,00 15.000,004. Гориво и мазиво 15.000,00 0,0021.000,00

812,00 1.968,005. Пошта и телефон 2.496,00 0,002.780,00

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 2.654,948. Платни промет 2.000,00 0,002.654,94

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

0,00 0,0010. Премија додатног осигурања ст. управника 0,00 0,000,00

0,00 0,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 0,00 0,000,00

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

320,00 320,0013. Дневнице и путни трошкови 320,00 0,00640,00

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

20.000,00 0,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 0,0020.000,00

0,00 10.000,0016. Књиговодствене услуге 10.000,00 10.000,000,00

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

0,00 7.297,9618. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 0,007.297,96

0,00 500,0019. Административне таксе 500,00 0,00500,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

0,00 5.300,0021. Камате и други финансијски расходи 0,00 0,005.300,00

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 12.060,0024. Остали трошкови стечајне масе 23.000,00 0,0012.060,00

20.000,00 10.000,0025. Тарифа АЛСУ 10.000,00 10.000,0020.000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 93.932,9048.832,00 64.816,00 65.100,90 20.000,00

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 13/2016 од 29.05.2017. године, правоснажним од дана 16.06.2017. године, којим се усваја
завршни рачун и завршни извештај стечајног управника о току стечајног поступка стечајног дужника «ГЕМ-ПРОМ» ДОО у стечају,
Алексинац, ул. Дракчета Миловановића бр. 23, мaтични 6poj 06845118, ПИБ 100303018, одређује коначна награда за рад стечајног
управника у износу од 462.160,70 динара и одобрава исплата разлике исплаћеног и коначног износа награде у висини од 102.949,78
динара, закључује стечајни поступак над стечајним дужником  «ГЕМ-ПРОМ» ДОО у стечају, Алексинац, ул. Дракчета Миловановића бр.
23, мaтични 6poj 06845118, ПИБ 100303018 и којим се стечајни поступак над стечајним дужником «ГЕМ-ПРОМ» доо Алексинцу стечају
наставља у правцу стечајне масе, коју чине потраживања према РС - Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Алексинац и

Коментар
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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

потраживања по окончању парница које се воде против «ЕПС Дистрибуција» доо Београд и «Комерцијална банка» ад Београд,
одобравају се трошкови стечајног поступка који су настали у извештајном периоду од 01.04.2017. године до 30.06.2017. године у износу
од 170.852,73 динара (преостала неисплаћена награда стечајном управнику у износу од 18.434,73 динара по основу намирења
разлучних поверилаца, награда стечајном управнику од 87.602,00 динара по основу намирења стечајних поверилаца, канцеларијски
материјал - 1.500,00 динара, гориво и мазиво - 15.000,00 динара, пошта и телефон - 2.496,00 динара, платни промет - 2.000,00 динара,
дневнице и путни трошкови (путарина) - 320,00 динара, књиговодствене услуге - 10.000,00 динара, административне таксе - 500,00
динара, остали трошкови стечајне масе - 23.000,00 динара и тарифа АЛСУ - 10.000,00 динара) и то обавезе по основу исплате разлике
исплаћеног и одређеног износа на име награде стечајном управнику у висини од 106.036,73 динара, трошкова стечајног поступка и
обавеза стечајне масе до закључења стечајног поступка у износу од 15.720,00 динара (гориво и мазиво - 5.000,00 динара, пошта и
телефон - 600,00 динара, дневнице и путни трошкови (путарина) - 320,00 динара  и тарифа АЛСУ - 10.000,00 динара) и трошкова
стечајног поступка и обавеза стечајне масе по закључењу стечајног поступка у износу од 49.000,00 динара (канцеларијски материјал -
1.500,00 динара, гориво и мазиво - 10.000,00 динара, пошта и телефон - 2.000,00 динара, платни промет - 2.000,00 динара,
књиговодствене услуге - 10.000,00 динара, административне таксе - 500,00 динара и остали трошкови стечајне масе - 23.000,00 динара),
јер су исти предвиђени завршним рачуном стечајног управника у периоду до окончања стечајног поступка и брисања стечајног дужника
из Регистра привредних субјеката као и насталих обавеза стечајног дужника као стечајне масе.
        Укупно одобрење трошкова за други квартал 2017. године износи 170.852,73 динара..

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

        3. Прелиминарна награда стечајном управнику - Износ од 18.434,73 динара се односи на:
            - обрачунату награду стечајном управнику у износу од 3.087,65 динара код накнадног намирења разлучног повериоца "АИК
банка" ад Београд, након извршене продаје имовине стечајног дужника која је била под разлучним правом "АИК банке" ад Београд, 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).
            - обрачунату награду стечајном управнику у износу од 15.347,08 динара код намирења разлучног повериоца "ЕУРОБАНК" ад
Београд (преостала награда по коначном обрачуну намирења) након извршене продаје имовине стечајног дужника која је била под
разлучним правом, на основу чл. 9. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних
управника.
        4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајном управнику – Износ од 42.604,74 динара се односи на обрачунату награду
стечајном управнику у случају банкротства на основу чл. 4. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и
накнаде трошкова стечајних управника.

Обавезе стечајне масе:

        4. Гориво и мазиво - Износ од 15.000,00 динара се односе на трошкове горива стечајног управника и то:
            - трошкови горива за месец април 2017. године у износу од 5.000,00 динара - на релацији Пирот – Ниш (Привредни суд у Нишу,
књиговодствена агенција, Историјски архив у Нишу) - Алексинац – настали у вези послова одабирања, сређивања и пописивања
архивске грађе и регистратурског материјала, а ради спровођења поступка излучивања и архивирања документације у надлежном
Историјском архиву у Нишу, као и за друге редовне активности на спровођењу стечајног поступка,
            - трошкови горива за месец мај 2017. године у износу од 10.000,00 динара - на релацији Пирот – Ниш (Привредни суд у Нишу,
књиговодствена агенција, Историјски архив у Нишу) - Алексинац – настали у вези послова око редовних активности на спровођењу
закључења стечајног поступка.
        5. Пошта и телефон -  Износ од 1.968,00 динара се односе на:
            - трошкове слања поште у извештајном периоду у укупном износу од 1.968,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу,
слање завршног рачуна члановима Одбора поверилаца и слање разних других дописа - укупно 19 писмо).
        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.
      13. Дневнице и путни трошкови - Износ од 320,00 динара се односе на трошкове на име путарине стечајног управника за потребе
одласка на адресу стечајног дужника у Алексинцу на релацији Ниш-Алексинац-Ниш и то:
            - путарине за месец април 2017. године у износу од 320,00 динара.
      16. Књиговодствене услуге - Износ од 10.000,00 динара се односе на накнаду за књиговодствене услуге за израду завршног рачуна
стечајног дужника при закључењу стечајног поступка - Радња 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.
      18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Износ од 7.297,96 динара се односе на:
            - пореску обавезу по основу пореза и доприноса по одбитку по Опомени Пореске управе-Филијала Алексинац од 06.04.2017.
године по предмету бр. 002-433-05-145/17-Д5Ц04. у укупном износу од 6.954,33 динара – принудна наплата
            - увећање пореског дуга у поступку принудне наплате по Опомени Пореске управе-Филијала Алексинац од 06.04.2017. године по
предмету бр. 002-433-05-145/17-Д5Ц04. у укупном износу од 343,63 динара – принудна наплата.
      19. Административне таксе - Износ од 500,00 динара састоје се од:
            - накнаде за услугу АПР-а за регистрацију Ванредног финансијског извештаја са стањем на дан закључења стечајног поступка, у
укупном износу од 500,00 динара.
      21. Камате и други финансијски расходи - Износ од 5.300,00 динара се односи на:
            - трошкове принудне наплате Народне банке Србије по Опомени Пореске управе-Филијала Алексинац од 06.04.2017. године по
предмету бр. 002-433-05-145/17-Д5Ц04. у укупном износу од 5.300,00 динара.
      24. Остали трошкови стечајне масе – Износ од 12.060,00 динара се односи на:
            - трошкове преузимања архивске грађе стечајног дужника након закључења стечајног поступка од стране Историјског архива у
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
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обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

Нишу у износу од 8.000,00 динара,
            - накнада јавном бележнику за вађење ОП обрасца за потребе регистровања стечајне масе у износу од 1.260,00 динара,
            - накнада АПР-у за регистрацију стечајне масе у износу од 2.800,00 динара,
      25. Тарифа АЛСУ - Износ од 10.000,00 динара се односи на:
            - 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 2017. годину цена је у износу од 10.000,00 динара на годишњем нивоу.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

        3. Прелиминарна награда ст. управника - Одлив у износу од 18.434,73 динара се односи на:
            - исплату обрачунате награде стечајном управнику у износу од 3.087,65 динара код накнадног намирења разлучног повериоца
"АИК банка" ад Београд, након извршене продаје имовине стечајног дужника која је била под разлучним правом,
            - исплату обрачунате награде стечајном управнику у износу од 15.347,08 динара код намирења разлучног повериоца "ЕУРОБАНК"
ад Београд (преостала награда по коначном обрачуну) након извршене продаје имовине стечајног дужника која је била под разлучним
правом.
        4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника – Одлив у износу од 42.604,74 динара се односи на:
            - исплату преостале награде стечајном управнику у износу од 42.604,74 динара обрачунате при намирењу стечајних поверилаца.

Обавезе стечајне масе

        1. Канцеларијски материјал – Одлив у износу од 1.700,00 динара се односи на:
            - плаћене трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу фебруару 2017. године код "МИЛБОЈ" д.о.о. Пирот у износу од
1.700,00 динара,
        4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 21.000,00 динара се односи на исплаћене трошкове горива и мазива стечајног управника и
то:
            - за месец март 2017. године у износу од 6.000,00 динара на име горива,
            - за месец април 2017. године у износу од 5.000,00 динара на име горива,
            - за месец мај 2017. године у износу од 10.000,00 динара на име горива.
        5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 2.780,00 динара се састоји од:
            - исплаћених трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец март 2017. године од 500,00 динара,
            - исплаћених трошкова за слање поште у периоду март-јун 2017. године у укупном износу од 2.280,00 динара,
        8. Платни промет - Одлив у износу од 2.654,94 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.
      13. Дневнице и путни трошкови - Одлив у износу од 640,00 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 март 2017. године у износу од 320,00 динара и
            - путарине за месец април 2017. године у износу од 320,00 динара.
      15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 20.000,00 динара се односи на:
            - исплаћену бруто зараду по уговору о делу за једно лице ангажовано у периоду од 01.03. до 31.03.2017. године на пословима
одабирања, сређивања и пописивања архивске грађе и регистратурског материјала, а ради спровођења поступка излучивања и
архивирања документације у надлежном архиву уз бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара.
      18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Одлив у износу од 7.297,96 динара састоји се од:
            - плаћене пореске обавезе по основу пореза и доприноса по одбитку по Опомени Пореске управе-Филијала Алексинац од
06.04.2017. године по предмету бр. 002-433-05-145/17-Д5Ц04. у укупном износу од 6.954,33 динара – принудна наплата
            - плаћеног увећања пореског дуга у поступку принудне наплате по Опомени Пореске управе-Филијала Алексинац од 06.04.2017.
године по предмету бр. 002-433-05-145/17-Д5Ц04. у укупном износу од 343,63 динара – принудна наплата.
      19. Административне таксе - Одлив у износу од 500,00 динара се односи на:
            - исплаћене накнаде за услугу АПР-а за регистрацију Ванредног финансијског извештаја са стањем на дан закључења стечајног
поступка, у укупном износу од 500,00 динара.
      20. Камате и други финансијски расходи - Одлив у износу од 5.300,00 динара се односи на:
            - плаћене трошкове принудне наплате Народне банке Србије по Опомени Пореске управе-Филијала Алексинац од 06.04.2017.
године по предмету бр. 002-433-05-145/17-Д5Ц04. у укупном износу од 5.300,00 динара.
      24. Остали трошкови стечајне масе – Одлив у износу од 12.060,00 динара се односи на:
            - плаћене трошкове Историјском архиву у Нишу за преузимања архивске грађе стечајног дужника након закључења стечајног
поступка у износу од 8.000,00 динара,
            - плаћену накнаду јавном бележнику за вађење ОП обрасца за потребе регистровања стечајне масе у износу од 1.260,00 динара,
            - плаћену накнаду АПР-у за регистрацију стечајне масе у износу од 2.800,00 динара,
      25. Тарифа АЛСУ - Одлив у износу од 20.000,00 динара се односи на:
            - плаћену 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.) износи 20.000,00 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 1.000.000,01 динара или више, али највише 3.000.000,00 динара. У фебруару месецу 2017. године је остварен
прилив по основу уновчења стечајне масе у износу од 2.312.520,00 динара.

6ГЕМ - ПРОМ ДОО Алексинац - у стечају - Извештај за  април - јун 2017.



Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику
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Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

        У извештајном периоду није било повећања обавеза по основу испитних рочишта.

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

        Након извршене продаје имовине стечајног дужника, која је била предмет утврђеног разлучног права, на јавним надметањима
одржаним дана 11.11.2016. године и дана 13.01.2017. године и након коначног обрачуна за намирење разлучних повериоца извршена
је исплата разлучних повериоца у допуњеном износу од 350.273,21 динара и то:
- разлучног повериоца "АИК банка" ад Београд у износу од 58,665.38 динара (раније већ исплаћено 1.719.544,62 динара)
- разлучног повериоца "ЕУРОБАНК" АД Београд у износу од 291,607.83 динара (раније већ исплаћено 5.046.797,47 динара).

Судски спорови по основу оспорених потраживања

      По основу оспорених потраживања повериоци су покренули 2 парнице за утврђење потраживања, 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 права у износу од 1.695.270,58 динара.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2017.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

510.325,64 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2017.

 5.

504.853,58

 4.

31.580,06

 2. 26.108,00

 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 510.325,64 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 26.108,00 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 504.853,58 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 31.580,06 динара
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Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Комерцијалне банке ад Београд, на дан 30.06.2017. године, износи
31.580,06 динара, према изводу бр. 23 од 29.06.2017. године.

392,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.17.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 2.000,00

 4. 1.608,0030.06.2017.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

        У току извештајног периода је у складу са решењем о закључењу стечајног поступка извршен пренос средстава у износу од 2.000,00
динара са рачуна стечајног дужника број 205-232155-83 на рачун благајне за потребе слања поште до закључења стечајног поступка. За
потребе слања поште је утрошен износ од 392,00 динара.
        На крају извештајног периода крајње стање у благајни је износило 1.608,00 динара.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Иван Манчић1. 20.000,00

Радње за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"2. 0,00

20.000,00Укупно

        У извештајном периоду је извршена исплата бруто зараде по уговору о делу Ивану Манчићу из Пирота у периоду од 01.03. до
31.03.2017. године, ангажованом за потребе одабирања, сређивања и пописивања архивске грађе и регистратурског материјала, а ради
спровођења поступка излучивања и архивирања документације у надлежном архиву, у износу од 20.000,00 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 у делу израде завршног рачуна стечајног дужника са
стањем на дан закључења стечајног поступка уз бруто накнаду од 10.000,00 динара.
        У извештајном периоду по наведеном основу није било исплата.

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

0,00

0,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

33.188,06

Лиценце и патенти

0,00

33.188,06

 8.

30.06.2017.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 33.188,06 динара сачињавају:
        - на текућем рачуну број 205-232155-83 налази се износ од 31.580,06 динара (Извод бр. 23 од 29.06.2017. године - Комерцијална
банка ад Београд)
        - у благајни се налази износ од 1.608,00 динара.
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СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

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

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.04.2017.  Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника
Стечајни управник доставио је Електродистрибуцији Крушевац - РЈ Ражањ и Електродистрибуцији Ниш - погон Алексинац, обавештење о
извршеној продаји имовине стечајног дужника.

03.04.2017.  Захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих трошково у месецу марту 2017. године
Поступајући у складу са чланом 18. став 1) тачка 4) Закона о стечају, стечајни управник «ГЕМ – ПРОМ» доо Алексинац у стечају обратио
се стечајном судији са захтевом за давање одобрења на исплату са рачуна стечајног дужника стварно насталих трошкова стечајног
поступка и обавеза стечајне масе у периоду од 01.03.2017. до 31.03.2017. године.

04.04.2017.  Решење Министарства финансија - Пореска управа - Филијала Алексинац
Стечајни управник је примио Решење Пореске управе - Филијале Алексинац од 30.03.2017. године којим се утврђује порез на пренос
апсолутних права пореском обвезнику «ГЕМ-ПРОМ» доо Алексинац у стечају за непокретну имовину, односно стварно право на
непокретностима, и то: Грађевински објекат - кућа.

04.04.2017.  ОБРАЧУН намирења разлучног повериоца «АИК банка»
Поступајући у складу са Закључком стечајног судије Посл. бр. 1. Ст.13/2016 од 16.03.2017. године, стечајни управник доставља нови
обрачун намирења разлучног повериоца «АИК банка» ад Београд.

04.04.2017.  Уговор о делу - архивирање документације
Стечајни управник закључио је Уговор о делу са Иваном Манчићем, дипл. инж. из Пирота, на пословима одабирања, сређивања и
пописивања архивске грађе и регистратурског материјала.

05.04.2017.  Решење Привредног суда у Нишу о одобрењу исплате
Решењем Привредног суда у Нишу; Посл. бр. 1. Ст. 13/2016 од 05.04.2017. године одобрава се стечајном управнику исплата трошкова
стечајног поступка насталих у месецу марту 2017. године, према спецификацији трошкова датој у приложеном акту.

13.04.2017.  Обавештење о поднетој пријави потраживања у стечајном поступку над дужником НИВЕМ ПЛУС ДОО
Привредно друштво ДОО «НИВЕМ ПЛУС» Алексинац је јемац по кредитима и гаранцијама које је «Societe Generale Banka Srbija»
одобрила дужнику «ГЕМ - ПРОМ» доо Аклексинац у стечају. Банка обавештава стечајног управника да је поднела пријаву потраживања
у стечају над дужником ДОО «НИВЕМ ПЛУС» Алексинац у стечају и тражи обавештење о даљем току стечајног поступка над привредним
друштвом «ГЕМ - ПРОМ» доо Алексинац у стечају.

20.04.2017.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се даје сагласност на исплату награде стечајном управнику стечајног дужника «ГЕМ-
ПРОМ» доо Алексинац у стечају, по основу намирења разлучног повериоца «АИК банка» ад Београд.

26.04.2017.  Завршни извештај о току стечајног поступка, Завршни рачун стечајног управника и Предлог за завршно
У складу са својим дужностима прописаним Законом о стечају, стечајни управник стечајног дужника «ГЕМ-ПРОМ» доо Алексинац у
стечају доставља Привредном суду у Нишу Завршни извештај о току стечајног поступка, Завршни рачун стечајног управника и Предлог за
одређивање завршног рочишта.

26.04.2017.  Предлог за повлачење тужбе ради утврђења потраживања
Пред Привредним судом у Нишу у току је парница П.829/2016 по тужби «ЕПС Дистрибуција» доо Београд, Огранак Ниш, против туженог
«ГЕМ-ПРОМ» доо Алексинац у стечају, ради утврђења потраживања у износу од 124,26 динара. С обзиром да не постоји деобна маса за
намирење стечајних поверилаца и да деобе неће бити, стечајни управник предлаже «ЕПС Дистрибуцији»"Београд, да из разлога
рационалности који се огледају у избегавању даљих трошкова парничног поступка повуче тужбу за утврђење потраживања. У парници
је донета првостепена одлука у корист стечајног дужника. Тужилац je уложио жалбу Привредном апелационом суд. Другостепена
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одлука по жалби још увек није донета.

26.04.2017.  Предлог за повлачење тужбе ради утврђења права на одвојено намирење
Пред Привредним судом у Нишу у току је парница П.839/2016 по тужби «Комерцијалне банке» ад Београд,  против туженог «ГЕМ-
ПРОМ» доо Алексинац у стечају, ради утврђења права на одвојено намирење. С обзиром у стечајној маси није евидентирана имовина
која је предмет обезбеђења и да не постоји деобна маса за намирење стечајних поверилаца, стечајни управник предлаже
«Комерцијалној банци» ад Београд да из разлога рационалности који се огледају у избегавању даљих трошкова парничног поступка
П.839/2016, повуче тужбу по основу права на одвојено намирење. Донета је првостепена пресуда у корист стечајног дужника. Уложена
жалба Привредном апелационом суду. Другостепена одлука по жалби није донета.

29.04.2017.  Жалба на Решење Пореске управе - Филијала Алексинац којим се одређује принудна наплата пореске
Стечајни дужник «ГЕМ-ПРОМ» доо Алексинац у стечају нема неизмирених пореских обавеза по било којем основу након отварања
стечајног поступка. Пореска обавеза на основу које је спроведена принудна наплата, уколико постоји, потиче од пре дана отварања
стечајног поступка и могла је бити само предмет потраживања Пореске управе - Филијала Алексинац у стечајном поступку који се води
пред Привредним судом у Нишу под Посл. бр. 1. Ст.13/2016. Из тог разлога стечајни управник уложио је жалбу на Решење Пореске
управе - Филијала Алексинац којим се одређује принудна наплата пореске обавезе бр. 002-433-05-145/2017. године.

27.04.2017.  Решење Привредног суда у Нишу Ст.13/2016
Стечајни управник је примио решење Привредног суда у Нишу Ст.13/2016 од 27.04.2017. године којим се одређује завршно рочиште у
стечајном поступку над стечајним дужником «ГЕМ-ПРОМ» доо Алексинац у стечају за 29.05.2017. године.

27.04.2017.  Решење Привредног суда у Нишу Ив 1901/2014
Стечајни управник је примио Решење Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ив 1901/2014 од 04.04.2017. године, у правној ствари извршног
повериоца «ATLANTIC BRANDS» доо Београд, против извршног дужника «ГЕМ-ПРОМ» доо Алексинац, ради наплате новчаног
потраживања, којим се налаже извршном дужнику да у року од 5 радних дана, преко законског заступника Слађане Вељковић приступи
у суд ради давања изјаве о имовини на записник пред судом или да у истом року достави суду писмену изјаву о имовини.

03.05.2017.  Захтев за прекид поступка Посл. бр. Ив. 1901/2014
Стечајни управник предлаже извршном судији у поступку Посл. бр. Ив. 1901/2014 да поступи у складу са чланом 88. Закона о стечају
(«Службени гласник РС» бр. 104/09 и 83/14), којим је прописано да се у тренутку наступања правних последица отварања поступка
стечаја прекидају сви судски поступци у односу на стечајног дужника и на његову имовину, сви управни поступци покренути на захтев
стечајног дужника, као и управни и порески поступци који за предмет имају утврђивање новчане обавезе стечајног дужника.
Извршни поверилац «ATLANTIC BRANDS» доо Београд je пријавио потраживање по основу испоручене робе у стечајном поступку над
стечајним дужником «ГЕМ-ПРОМ» доо Алексинац у стечају. Потраживање je Закључком о утврђеним потраживањима, Посл. бр. 13/2016
од 05.10.2016. године, утврђено у износу од 75.991,12 динара на име главног дуга и разврстано у трећи исплатни ред.

03.05.2017.  Завршни извештај о току стечајног поступка, Завршни рачунстечајног управника и Предлог за завршно
Стечајни управник доставио је Председнику и свим члановима Одбора поверилаца Завршни извештај о току стечајног поступка и
Завршни рачун стечајног управника. Стечајни управник овим путем позвао је Одбор поверилаца да, у складу са чланом 40. став 1. тачка
49. Закона о стечају, да сагласност на завршни рачун стечајног дужника.

03.05.2017.  Захтев за измирење дуга
Стечајни управник упутио је захтев за измирење дуга дужнику «НАЈ-ТИМ» доо Нишка Бања. Према евиденцији стечајног дужника «ГЕМ-
ПРОМ» доо Алексинац у стечају, има неизмирене обавезе према стечајном дужнику, па из тог разлога стечајни управник захтева
неодложно измирење обавезе.

08.05.2017.  Жалба Пореској управи - Сектору за порескоправне послове - Регионалном центру за другостепени
У складу са одредбом чл. 208. ст. 2. Закона о општем управном поступку и у складу са одредбом чл. 147. и 152. ЗПППА, порески
обвезник «ГЕМ-ПРОМ» доо Алексинац у стечају, кога заступа стечајни управник Горан Пауновић из Пирота, поднео је жалбу против
Решења о одређивању привремене мере од 20.04.2017. године број 002-433-16-145/2017.

29.05.2017.  Поднесак председника одбора поверилаца - сагласност на Завршни рачун и Завршни извештај стечајног
Председник одбора поверилаца «ALPHA BANK SRBIJA» ад Београд, преко пуномоћника адвоката Небојше В. Радовића из Новог Сада,
обавештава суд и стечајног управника да је «ALPHA BANK SRBIJA» ад Београд дана 13.04.2017. године променила пословно име и то на
начин да пуно пословно име сада гласи «ЈУБАНКА» ад Београд.
Председник одбора поверилаца «ALPHA BANK SRBIJA» ад Београд даље обавештава суд и стечајног управника да је након анализе
достављене документације сагласан са Завршним рачуном и Завршним извештајем и предлогом стечајног управника за закључење
стечајног поступка.

29.05.2017.  Захтев Историјском архиву Ниш
Стечајни управник доставио је Историјском архиву Ниш захтев за одобрење излучивања регистратурског материјала стечајног дужника
«ГЕМ-ПРОМ» доо Алексинац у стечају чији је рок чувања истекао, а који је пописан преко образоване комисије.

29.05.2017.  Записник са завршног рочишта
Дана 29.05.2017. године одржано је завршно рочиште пред Привредним судом у Нишу у поступку стечаја над стечајним дужником
«ГЕМ-ПРОМ» доо Алексинац у стечају и том приликом преузет је записник.

29.05.2017.  Предлог за наставак стечајног поступка према стечајној маси
У складу са чланом 148. став 2. и 3. Закона о стечају, стечајни управник на завршном рочишту подноси предлог стечајном судији за
доношење решења којим се закључује стечајни поступак и наставља према стечајној маси стечајног дужника коју чине средства која се
остваре окончањем парница и управних поступака у корист стечајног дужника.
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02.06.2017.  Допис «ЈУБАНКА» ад Београд
Стечајни управник је примио допис повериоца «ЈУБАНКА» ад Београд, кога заступа у својству пуномоћника адвокат Небојша Радовић из
Новог Сада, којим обавештава стечајног управника да је у складу са чланом 111. став 6. Закона о стечају пријавио потраживање у
стечајном поступку над ДОО «НИВЕМ ПЛУС» Алексинац који се води пред Привредним судом у Нишу под Посл. бр. Ст.1/2017. Стечајни
дужник «ГЕМ-ПРОМ » доо Алексинац у стечају је јемац ДОО «НИВЕМ ПЛУС» по два уговора о краткорочним кредитима.

02.06.2017.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се обуставља поступак извршења у предмету овог суда Ив.бр.1901/2014 услед
наступања правних последица отварања поступка стечаја над извршним дужником.

05.06.2017.  Достава података по захтеву Основног суда у Алексинцу 2. К.бр. 358/16 од 10.05.2017. године
Дописом Основног суда у Алексинцу у кривичном поступку 2. К.бр. 358/16 захтева се од стечајног управника да достави податке и то
име и бројеве телефона који су били предмет крађе дана 04.05.2011. године у трафици бр. 10, а у својини «ГЕМ-ПРОМ» доо Алексинац.
Стечајни управник доставља суду изјашњење Мирољуба Вељковића, бившег директора «ГЕМ-ПРОМ» доо Алексинац, у вези тражених
података.

16.06.2017.  Решење Привредног суда у Нишу о закључењу поступка - правоснажност
Решење Привредног суда у Нишу од 29.05.2017. године којим се усваја Завршни рачун и извештај стечајног дужника, одређује коначна
награда стечајног управника, закључује стечајни поступак и одређује наставак поступка према стечајној маси, а за заступника стечајне
масе се именује стечајни управник Горан Пауновић, постало је правоснажно дана 16.06.2017. године.

21.06.2017.  Регистрација стечајне масе
Агенцији за привредне регистре, Регистру стечајних маса, поднет је од стране стечајног управника захтев за регистрацију стечајне масе
«ГЕМ-ПРОМ» доо Алексинац у стечају.
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Прилози

10.08.2017.Датум:

ГЕМ - ПРОМ ДОО Алексинац - у стечајуНазив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст. 13/2016

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2017. 30.06.2017.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

"НАЈ-ТИМ" д.о.о. Нишка Бања 28.108,00020217-4-13 01.04.2017.

Укупно: 28.108,00

Укупни приходи: 28.108,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2017.за период од: 30.06.2017.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Горан Пауновић Пр. Агенција за послове стечајног управника
"ПАУНОВИЋ" Пирот 3.087,65

1. Ст. 13/2016-3 05.04.2017.

Горан Пауновић Пр. Агенција за послове стечајног управника
"ПАУНОВИЋ" Пирот 15.347,08

1. Ст. 13/2016-4 29.05.2017.

Укупно: 18.434,73

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника

Горан Пауновић Пр. Агенција за послове стечајног управника
"ПАУНОВИЋ" Пирот 42.604,74

1. Ст. 13/2016-5 29.05.2017.

Укупно: 42.604,74

61.039,47Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 5.000,00t24700064 05.04.2017.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 4.500,00БИ 580046 13.05.2017.

"НИС" а.д. Нови Сад 5.500,002038980 31.05.2017.

Укупно: 15.000,00

Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE226943064RS 04.04.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE226943078RS 04.04.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE226943081RS 04.04.2017.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE226943356RS 05.04.2017.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE226943360RS 05.04.2017.

ЈП "Пошта Србије" 102,00RE250839230RS 27.04.2017.

ЈП "Пошта Србије" 102,00RE250839243RS 27.04.2017.

ЈП "Пошта Србије" 114,00RE250831505RS 29.04.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE250832072RS 03.05.2017.

ЈП "Пошта Србије" 102,00RE250840683RS 03.05.2017.

ЈП "Пошта Србије" 102,00RE250840706RS 03.05.2017.

ЈП "Пошта Србије" 114,00RE250840710RS 03.05.2017.

ЈП "Пошта Србије" 114,00RE250840723RS 03.05.2017.
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Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије" 114,00RE250840737RS 03.05.2017.

ЈП "Пошта Србије" 114,00RE250840745RS 03.05.2017.

ЈП "Пошта Србије" 102,00RE250841587RS 08.05.2017.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE175189890RS 03.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE236152520RS 05.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE175194104RS 22.06.2017.

Укупно: 1.968,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.04.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

120,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

05.04.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

305,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.04.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

60,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

11.04.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

240,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

21.04.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

150,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

474,94

Провизија и
други
финансијски
расходи

07.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

90,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

22.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

29.06.2017.

Укупно: 2.654,94

Дневнице и путни трошкови

ЈП "Путеви Србије" 80,0012802-159019 06.04.2017.

ЈП "Путеви Србије" 80,0012906-633397 06.04.2017.

ЈП "Путеви Србије" 80,0012802-399275 06.04.2017.

ЈП "Путеви Србије" 80,0012906-213778 06.04.2017.

Укупно: 320,00

Књиговодствене услуге

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" 10.000,0006/2017 30.06.2017.

Укупно: 10.000,00
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Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Министарство финансија - Пореска управа - Централа
6.954,33

9391-
0000000119024-
95

06.04.2017.

Министарство финансија - Пореска управа - Увећање пореског дуга у
поступку принудне наплате 343,63

51-0021003030-
18

21.04.2017.

Укупно: 7.297,96

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 500,0073-41328184 29.06.2017.

Укупно: 500,00

Камате и други финансијски расходи

Народна банка Србије-Рачун принудне наплате
5.300,00

9-172002-
06845118

21.04.2017.

Укупно: 5.300,00

Остали трошкови стечајне масе

Историјски архив Ниш 8.000,0018/2017 31.05.2017.

Агенција за привредне регистре 2.800,0025-11674427 22.06.2017.

Јавни бележник, Ђорђе Петровић 1.260,00ОП-22062017 22.06.2017.

Укупно: 12.060,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

Агенција за лиценцирање стечајних управника
10.000,00

6137-
659415/2017

06.04.2017.

Укупно: 10.000,00

65.100,90Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 126.140,37

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

01.04.2017. 510.325,64Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2017.за период од: 30.06.2017.

Потраживања (у извештајном периоду)

"НАЈ-ТИМ" д.о.о. Нишка Бања 28.108,0029.05.2017.

Укупно: 28.108,00

28.108,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2017.за период од: 30.06.2017.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Горан Пауновић Пр. Агенција за послове стечајног управника "ПАУНОВИЋ" Пирот 3.087,6510.04.2017.

Горан Пауновић Пр. Агенција за послове стечајног управника "ПАУНОВИЋ" Пирот 15.347,0807.06.2017.

Укупно: 18.434,73
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Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника

Горан Пауновић Пр. Агенција за послове стечајног управника "ПАУНОВИЋ" Пирот 42.604,7407.06.2017.

Укупно: 42.604,74

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"МИЛБОЈ" д.о.о. Пирот 1.700,0010.04.2017.

Укупно: 1.700,00

Гориво и мазиво

"НИС" а.д. Нови Сад 6.000,0010.04.2017.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 5.000,0002.06.2017.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 4.500,0007.06.2017.

"НИС" а.д. Нови Сад 5.500,0007.06.2017.

Укупно: 21.000,00

Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије" 104,0010.04.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0010.04.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд 500,0010.04.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0002.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0002.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0002.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 92,0002.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 92,0002.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 102,0002.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 102,0002.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 114,0002.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0002.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 102,0002.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 102,0002.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 114,0002.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 114,0002.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 114,0002.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 114,0002.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 102,0002.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0007.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 92,0007.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 92,0007.06.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0022.06.2017.

Укупно: 2.780,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.04.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 120,0005.04.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 305,0010.04.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 60,0011.04.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 240,0021.04.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0003.05.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 150,0002.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 474,9407.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 90,0022.06.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0029.06.2017.

Укупно: 2.654,94

Дневнице и путни трошкови

ЈП "Путеви Србије" 80,0010.04.2017.

ЈП "Путеви Србије" 80,0010.04.2017.

ЈП "Путеви Србије" 80,0010.04.2017.

ЈП "Путеви Србије" 80,0010.04.2017.

ЈП "Путеви Србије" 80,0002.06.2017.

ЈП "Путеви Србије" 80,0002.06.2017.
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Дневнице и путни трошкови

ЈП "Путеви Србије" 80,0002.06.2017.

ЈП "Путеви Србије" 80,0002.06.2017.

Укупно: 640,00

Бруто зараде по уговору о делу

Манчић Иван 20.000,0005.04.2017.

Укупно: 20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Министарство финансија - Пореска управа - Централа 6.954,3321.04.2017.

Министарство финансија - Пореска управа - Увећање пореског дуга у поступку
принудне наплате 343,63

21.04.2017.

Укупно: 7.297,96

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 500,0029.06.2017.

Укупно: 500,00

Камате и други финансијски расходи

Народна банка Србије-Рачун принудне наплате 5.300,0021.04.2017.

Укупно: 5.300,00

Остали трошкови стечајне масе

Историјски архив Ниш 8.000,0007.06.2017.

Агенција за привредне регистре 2.800,0022.06.2017.

Јавни бележник, Ђорђе Петровић 1.260,0022.06.2017.

Укупно: 12.060,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Агенција за лиценцирање стечајних управника 20.000,0011.04.2017.

Укупно: 20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци

«АИК БАНКА» ад Београд 58.665,3810.04.2017.

«EUROBANK» ад Београд 291.607,8307.06.2017.

Укупно: 350.273,21

505.245,58Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2017. 33.188,06
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