
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:01.01.2017. 31.03.2017.

 9.

Остала имовина

5.128.222,22

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

5.335.743,83Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

196.810,50

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

1.027.786,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.01.2017.

 10.

0,00

10.711,11

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

1а

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2017. године:

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 196.810,50 динара чине средства и то:
            - средства на рачуну стечајног дужника бр. 205-232155-83 отвореног код Комерцијалне банке АД Београд у износу 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.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

5.335.743,83

0,00

0,00

0,00

0,00

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

5.128.222,22

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

196.810,50

Укупно

0,00

Коментар

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

 8.

196.810,50Готовина 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

5.335.743,83

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

5.128.222,22

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.

2.312.520,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

5.891,11 0,00

0,00

0,00

2.820.522,22

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

2.307.700,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

4.820,00

2.826.413,33

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

Смањење:

        3. Смањење вредности у ставци "Залихе" у износу од 5.891,11 динара представља разлику између ликвидационе вредности залиха
стечајног дужника као предмета продаје у укупном износу од 10.711,11 динара и постигнуте цене приликом продаје залиха као
имовине стечајног дужника методом јавног надметања на надметању одржаном дана 13.01.2017. године у износу од 4.820,00 динара
(10.711,11 – 4.820,00 = 5.891,11 динара).
        6. Смањење вредности у ставци "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" у износу од 2.820.522,22 динара
представља разлику између ликвидационе  вредности непокретне и покретне имовине стечајног дужника 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.  (ликвидациона вредност 4.466.622,22 динара)
- Опрема и инвентар (ликвидациона вредност 661.600,00 динара)
као предмета продаје у укупном износу од 5.128.222,22 динара и постигнуте цене приликом продаје непокретне (постигнута цена у
износу од 2.009.980,00 динара) и покретне (постигнута цена у износу од 297.720,00 динара) имовине стечајног дужника методом јавног
надметања на надметању одржаном дана 13.01.2017. године у износу од 2.307.700,00 динара (5.128.222,22 – 2.307.700,00 =
2.820.522,22 динара).

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        Дана 13.01.2017. године одржана је продаја преостале имовине стечајног дужника као једне имовинске целине методом јавног
надметања (оглас објављен дана 02.12.2016. године у дневним листовима "Политика" и "Данас").
НАПОМЕНА: Датум одржавања продаје имовине методом јавног надметања био је заказан за 06.01.2017. године, као једна имовинска
целина (Стамбени објекат – породична кућа, опрема и залихе). Продаја је одложена за дан 13.01.2017. године из разлога више силе,
односно блокаде саобраћаја на аутопуту код Ниша услед јаког снежног невремена и ланчаног судара, из ког разлога једини учесник на
јавном надметању није могао да се појави у заказано време на месту одређеном за јавно надметање у Пироту.
За потребе продаје наведене имовине на другом јавном надметању почетна цена је у односу на почетну цену од 2.569.466,00 динара на
првом јавном надметању, које је за наведену имовину било неуспешно, смањена за 10% и иста је износила 2.312.520,00 динара
На јавном надметању је постигнута купопродајна цена за имовину која је била предмет продаје као имовинска целина:
- 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,
- Опрема и инвентар,
- Залихе,
у износу од 2.312.520,00 динара и то: за непокретну имовину у износу од 2.009.980,00 динара, за опрему и инвентар у износу од
297.720,00 динара и за залихе у износу од 4.820,00 динара.
Откуп продајне документације за потребе јавног надметања је извршен од стране само једног заинтересованог купца и то привредног
друштва «НAJ-TИM» дoo Нишкa Бaњa, ул. Заплањска бр. 174, Нишка Бања.
Заинтересовани купац је благовремено положио депозит за учешће на јавном надметању.
Купац «НAJ-TИM» дoo Нишкa Бaњa, ул. Заплањска бр. 174, Нишка Бања, као једини учесник на јавном надметању за купопродају
имовине стечајног дужника, купио је имовину по почетној цени од 2.312.520,00 динара.

        3. Залихе - Постигнута купопродајна цена у износу од 4.820,00 динара на јавном надметању одржаном дана 13.01.2017. године.
        6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Постигнута купопродајна цена у износу од 2.307.700,00 динара
(непокретна имовина у износу од 2.009.980,00 динара и опрема и инвентар у износу од 297.720,00 динара) на јавном надметању
одржаном дана 13.01.2017. године.
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Плаћено
депозитом

0,00

0,00

4.820,00

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 2.677,78

 8.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

1.025.643,78

Списак готовинских прилива и одлива

2.307.700,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

2.312.520,00

Списак готовинских прилива

1.282.056,22

0,00

0,000,00

0,00

272,14

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

2.142,22

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

1.027.786,001.285.006,14

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

        1. Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 272,14 динара се односи на припис камате по виђењу обрачунате од
стране Комерцијалне банке ад Београд на дан 15.01.2017. године.
        5. Залихе - Прилив у износу од 2.677,78 динара представља исплату преостале купопродајне цене за купљене залихе стечајног
дужника на јавном надметању одржаном дана 13.01.2017. године од стране купца «НAJ-TИM» дoo Нишкa Бaњa, ул. Заплањска бр. 174,
Нишка Бања (део до укупне купопродајне цене од 4.820,00 динара је плаћен кроз депозит за учешће на јавном надметању од 2.142,22
динара).
        8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Прилив у износу од 1.282.056,22 динара представља исплату преостале
купопродајне цене за купљену имовину стечајног дужника (непокретна имовина и опрема и инвентар) на јавном надметању одржаном
дана 13.01.2017. године од стране купца «НAJ-TИM» дoo Нишкa Бaњa, ул. Заплањска бр. 174, Нишка Бања (део до укупне купопродајне
цене од 2.307.700,00 динара је плаћен кроз депозит за учешће на јавном надметању у износу од 1.025.643,78 динара).

Плаћено депозитом

        5. Залихе - Прилив у износу од 2.142,22 динара представља исплату купопродајне цене за купљену имовину стечајног дужника
(залихе) на јавном надметању одржаном дана 13.01.2017. године од стране купца «НAJ-TИM» дoo Нишкa Бaњa, ул. Заплањска бр. 174,
Нишка Бања (као део до укупне купопродајне цене од 4.820,00 динара који је уплаћен кроз депозит за учешће на јавном надметању од
2.142,22 динара).
        8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Прилив у износу од 1.025.643,78 динара представља исплату
купопродајне цене за купљену имовину стечајног дужника (непокретна имовина и опрема и инвентар) на јавном надметању одржаном
дана 13.01.2017. године од стране купца «НAJ-TИM» дoo Нишкa Бaњa, ул. Заплањска бр. 174, Нишка Бања (као део до укупне
купопродајне цене од 2.307.700,00 динара који је уплаћен кроз депозит за учешће на јавном надметању од 1.025.643,78 динара).

Фактурисана вредност у извештајном периоду

        5. Залихе - Износ од 4.820,00 динара представља остварену продајну цену за имовину (залихе) која је била предмет продаје на
јавном надметању одржаном дана 13.01.2017. године.
        8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Износ од 2.307.700,00 динара представља остварену продајну цену за
имовину (непокретна имовина и опрема и инвентар) која је била предмет продаје на јавном надметању одржаном дана 13.01.2017.
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 90.502,353. Прелиминарна награда ст. управника 90.502,35 0,0090.502,35

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 90.502,350,00 90.502,35 90.502,35 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
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0,00 1.700,001. Канцеларијски материјал 1.700,00 1.700,000,00

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

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

0,00 17.000,004. Гориво и мазиво 17.000,00 6.000,0011.000,00

0,00 2.880,005. Пошта и телефон 2.776,00 812,002.068,00

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 3.972,728. Платни промет 3.972,72 0,003.972,72

0,00 348,009. Премија осигурања 348,00 0,00348,00

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

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

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

0,00 640,0013. Дневнице и путни трошкови 640,00 320,00320,00

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

0,00 29.000,0015. Бруто зараде по уговору о делу 29.000,00 20.000,009.000,00

40.000,00 0,0016. Књиговодствене услуге 0,00 0,0040.000,00

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

0,00 19.493,3118. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 19.493,31 0,0019.493,31

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

0,00 21.828,0020. ПДВ 21.828,00 0,0021.828,00

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

0,00 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 0,000,00

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

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

80.000,00 20.000,0025. Тарифа АЛСУ 20.000,00 20.000,0080.000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 189.230,03120.000,00 117.958,03 118.062,03 48.832,00

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 13/2016 од 21.02.2017. године одобрава се исплата обавеза и трошкова стечајног поступка
за месец јануар 2017. године у укупном износу од 15.532,00 динара и исплата награде стечајном управнику у износу од 90.502,35
динара по основу намирења разлучног повериоца.
        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 13/2016 од 14.03.2017. године одобрава се исплата обавеза и трошкова стечајног поступка
за месец фебруар 2017. године у укупном износу од 71.225,03 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 13/2016 од 05.04.2017. године одобрава се исплата обавеза и трошкова стечајног поступка
за месец март 2017. године у укупном износу од 31.201,00 динара.

Коментар
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        Укупно одобрење трошкова за први квартал 2017. године износи 208.460,38 динара (15.532,00 + 90.502,35 + 71.225,03 + 31.201,00 =
208.460,38).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

        3. Прелиминарна награда ст. управника - Износ од 90.502,35 динара се односи на обрачунату награду стечајном управнику код
намирења разлучног повериоца "АИК банка" 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 1.700,00 динара се састоји од:
            - трошкова 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 - Износ од 17.000,00 динара се односе на трошкове горива стечајног управника и то:
            - трошкови горива за месец јануар 2017. године у износу од 4.000,00 динара - на релацији Пирот – Ниш (Привредни суд у Нишу,
књиговодствена агенција) - Алексинац – везано за обилазак и продају имовине, као и за друге редовне активности на спровођењу
стечајног поступка,
            - трошкови куповине моторног уља у износу од 1.000,00 динара (део Рачуна бр. SR000172 «BrosAuto» доо Ниш, од 20.01.2017.
године у укупном износу од 10.595,40 динара),
            - трошкови горива за месец фебруар 2017. године у износу од 6.000,00 динара - на релацији Пирот – Ниш (Привредни суд у Нишу,
књиговодствена агенција) - Алексинац – везано за потписивање уговоpа о купопродаји непокретне и покретне имовине код надлежног
нотара у Алексинцу, ради примопродаје имовине, као и за друге редовне активности на спровођењу стечајног поступка.
            - трошкови горива за месец март 2017. године у износу од 6.000,00 динара - на релацији Пирот – Алексинац – село Нозрина
(производни погон) - Ниш настали у вези послова одабирања, сређивања и пописивања архивске грађе и регистратурског материјала, а
ради спровођења поступка излучивања и архивирања документације у надлежном архиву у Нишу, као и за друге редовне активности на
спровођењу стечајног поступка.
        5. Пошта и телефон -  Износ од 2.880,00 динара се односе на:
            - трошкове слања поште у извештајном периоду у укупном износу од 2.080,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу,
слање обавештења о извршеној продаји и слање разних других дописа - укупно 21 писмо).
            - трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец децембар 2016. године (са датумом доспећа 20.01.2017. године) у
износу од 300,00 динара,
            - трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец фебруар 2017. године (са датумом доспећа 20.03.2017. 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  348,00 динара се састоји од:
            - премије осигурања имовине стечајног дужника - Приватна кућа у Алексинцу на кп бр. 2171/1 површине 91 м2 - у периоду од
01.01.2017. године до 28.02.2017. године у укупном износу од 624,00 динара (4. и 5. 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 640,00 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 фебруар 2017. године у износу од 320,00 динара и
            - путарине за месец март 2017. године у износу од 320,00 динара
      15. Бруто зараде по уговору о делу - Износ од 29.000,00 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 13.01.2017. године у износу од 9.000,00 динара (3 члана по 3.000,00
динара).
            - бруто зараде 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) - Износ од 19.493,31 динара се односе на:
            - порез на имовину за Халу у Нозрини, општина Алексинац, за период од отварања стечаја до дана продаје у стечајном поступку
(25.04.2016. – 11.11.2016. године) у укупном износу од 12.346,00 динара.
            - порез на имовину на стамбени објекат – кућу у Алексинцу за период од отварања стечаја до дана продаје у стечајном поступку
(25.04.2016. – 02.02.2017. године) у укупном износу од 7.147,31 динара.
      19. Административне таксе - Износ од 1.200,00 динара састоје се од:
            - накнаде за услугу АПР-а за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину, у укупном износу од
1.200,00 динара.
      20. ПДВ - Износ од 21.828,00 динара се односи на обрачунати ПДВ за период од 01.02.2017. - 28.02.2017. године у укупном износу од
21.828,00 динара.
      25. Тарифа АЛСУ - Износ од 20.000,00 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 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
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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.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

        3. Прелиминарна награда ст. управника - Одлив у износу од 90.502,35 динара се односи на исплату обрачунате награде стечајном
управнику код намирења разлучног повериоца "АИК банка" ад Београд, након извршене продаје имовине стечајног дужника која је
била под разлучним правом.

Обавезе стечајне масе

        4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 11.000,00 динара се односи на исплаћене трошкове горива и мазива стечајног управника и
то:
            - за месец јануар 2017. године у износу од 4.000,00 динара на име горива и 1.000,00 динара на име куповине моторног уља,
            - за месец фебруар 2017. године у износу од 6.000,00 динара на име горива,
        5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 2.068,00 динара се састоји од:
            - исплаћених трошкова за слање поште у периоду јануар-фебруар 2017. године у укупном износу од 1.268,00 динара,
            - исплаћених трошкова мобилног телефона стечајног управника за период јануар-фебруар 2017. године у укупном износу од
800,00 динара и то: за месец децембар 2016. године од 300,00 динара и за месец фебруар 2017. године од 500,00 динара.
        8. Платни промет - Одлив у износу од 3.972,72 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 348,00 динара се односи на:
            - плаћену премију осигурању имовине стечајног дужника - Приватна кућа у Алексинцу на кп бр. 2171/1 површине 91 м2 - у
периоду од 01.01.2017. године до 28.02.2017. године у укупном износу од 624,00 динара (4. и 5. 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 320,00 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 фебруар 2017. године у износу од 320,00 динара.
      15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 9.000,00 динара се односи на:
            - 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 13.01.2017. године у износу од 9.000,00 динара (3 члана по
3.000,00 динара).
      16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 40.000,00 динара се односи на исплаћене накнаде за књиговодствене услуге за
период август-децембар 2016. године (месечно по 8.000,00 динара) Радњи за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» из Ниша,
према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга.
      18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Одлив у износу од 19.493,31 динара састоји се од:
            - плаћеног пореза на имовину за Халу у Нозрини, општина Алексинац, за период од отварања стечаја до дана продаје у стечајном
поступку (25.04.2016. – 11.11.2016. године) у укупном износу од 12.346,00 динара.
            - плаћеног пореза на имовину на стамбени објекат – кућу у Алексинцу за период од отварања стечаја до дана продаје у стечајном
поступку (25.04.2016. – 02.02.2017. године) у укупном износу од 7.147,31 динара.
      19. Административне таксе - Одлив у износу од 1.200,00 динара се односи на:
            - исплаћене накнаде за услугу АПР-а за регистрацију Редовног годишњеги финансијског извештаја за 2016. годину, у укупном
износу од 1.200,00 динара.
      20. ПДВ - Одлив у износу од 21.828,00 динара се односи на плаћени ПДВ по обрачуну за период од 01.02.2017. - 28.02.2017. године у
укупном износу од 21.828,00 динара.
      25. Тарифа АЛСУ - Одлив у износу од 80.000,00 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 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.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику
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0,00

0,00

2.

0,00

0,00

0,00

4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

0,00

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

68.907.083,53

9.

0,00

0,00

11.124.070,24

0,00

0,00

0,00

56.913.205,08

5.

56.913.205,08

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

1.719.544,62

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

24.411,553.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

24.411,55

1.719.544,62

0,00

Укупно без депозита

845.396,66

0,00

845.396,66

12.843.614,86

Врста одлива

Разлучни повериоци

70.626.628,15

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00

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 јавном надметању
одржаном дана 13.01.2017. године, извршена је исплата разлучног повериоца "АИК банка" ад Београд у износу од 1.719.544,62 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) 31.03.2017.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

1.224.596,50 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2017.

 5.

1.999.277,00

 4.

510.325,64

 2. 1.285.006,14

 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 1.224.596,50 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.285.006,14 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.999.277,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 510.325,64 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Комерцијалне банке ад Београд, на дан 31.03.2017. године, износи
510.325,64 динара, према изводу бр. 11 од 29.03.2017. године.

8ГЕМ - ПРОМ ДОО Алексинац - у стечају - Извештај за  јануар - март 2017.



0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.17.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.03.2017.

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

Љубинко Костур1. 3.000,00

Марија Станковић2. 3.000,00

Миодраг Антанасијевић3. 3.000,00

Радње за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"4. 40.000,00

Ivan Man;i'5. 0,00

49.000,00Укупно

        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 13.01.2017. 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 19.12.2016. 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. Први мај 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 13.01.2017. 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 извештајном периоду, односно у периоду од 01.03. до 31.03.2017. године, је од стране стечајног управника по уговору о делу
ангажовано једно лице за потребе 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.
        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 13/2016 од 14.03.2017. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника
„ГЕМ-ПРОМ“ доо Алексинац, за ангажовање Манчић Ивана из Пирота, ул. Српских владара бр. 104 на пословима одабирања,
сређивања и пописивања архивске грађе и регистратурског материјала у периоду од 01.03. до 31.03.2017. године уз бруто накнаду у
износу од 20.000,00 динара.
       У извештајном периоду по наведеном основу није било исплата.

        У извештајном периоду је по основу ангажовања Радње за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL", вл. Перић Миодраг,
Доња Трнава, извршена исплата накнаде за извршене књиговодствене услуге за период август-децембар 2016. године у укупном износу
од 40.000,00 динара (5 месеци по 8.000,00 динара).

Коментар
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 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

0,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

510.325,64

Лиценце и патенти

0,00

510.325,64

 8.

31.03.2017.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства
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Стечајни биланс на крају извештајног периода

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 510.325,64 динара сачињавају:
        - на текућем рачуну број 205-232155-83 налази се износ од 510.325,64 динара (Извод бр. 11 од 29.03.2017. године - Комерцијална
банка ад Београд)

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

04.01.2017.  ЗАПИСНИК о процени тржишне вредности непокретности - Пореска управа - Филијала Алексинац.
Примљен је ЗАПИСНИК о процени тржишне вредности непокретности без изласка на терен Комисије за процену тржишне вредности
непокретности Пореске управе - Филијале Алексинац у поступку утврђивања пореске основице за порез на пренос апсолутних права за
непокретности:
- Грађевински објекат – хала са анексом у селу Нозрина, укупне нето површине 391,00 м2, у селу Нозрина, општина Алексинац, на кп бр.
2386/1 КО Нозрина, уписан у Лист непокретности бр. 1244, чија је цена 4.901.585,00 динара,
- Земљиште на кп бр. 2386/1 КО Нозрина, површине 2.166м2, у грађевинском реону - њива 1. класе, и Земљиште на кп бр. 2386/2 КО
Нозрина, површине 2.134м2, у грађевинском реону - њива 1. класе, чија је цена 898.415,00 динара

06.01.2017.  Жалба против пресуде Привредног суда у Нишу П.839/16
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.
Стечајни управник је оспорио потраживање повериоца «Комерцијална банка» ад Београд у укупном износу од 1.695.270,58 динара као
разлучно потраживање по основу  Уговора о краткорочном кредиту, кредитна партија бр. 00-410-6900033.7 од 14.02.2014. године,
обезбеђено на покретним стварима наведеним у Лагер листи робе у велепродајном магацину од 14.02.2014. године, по Решењу
Регистра заложног права на покретним стварима и правима Зл.бр.2119/2014 од 19.02.2014. године
Донета је првостепена Пресуда Привредног суда у Нишу П.839/2016, дана 22.12.2016. године, којом се одбија тужбени захтев. Поднета
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је жалба Привредном апелационом суду од стране тужиоца «Комерцијална банка» ад Београд.

06.01.2017.  ЗАПИСНИК о јавном надметању број 2
Сачињен је Записник о јавном надметању број 2 чији је предмет продаја имовинске целине:
- 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, број зграде 3, уписана у Лист непокретности број 339.
- Опрема и залихе према спецификацији из продајне документације.
Стечајни управник је констатовао да је само једно лице откупило продајну документацију у предвиђеном року, уплатило износ депозита
и потписало изјаву о губитку права на повраћај депозита и то: «НAJ-TИM» дoo Нишкa Бaњa, ул. Заплањска бр. 174, Нишка Бања, матични
број: 20734159.
Међутим, од стране овлашћеног лица «НAJ-TИM» дoo Нишкa Бaњa за заступање на јавном надметању стечајни управник је
телефонским путем обавештен да не може стићи и присуствује јавном надметању у заказано време и на заказаном месту, јер је услед
изузетно лоших временских прилика дошло до блокаде пута између Алексинца и Пирота. Мејлом који је стечајни управник примио у 10
ч и 10 минута овлашћени представник потенцијалног купца је писаним путем обавестио стечајног управника о немогућности доласка на
заказану продају имовине стечајног дужника јавним надметањем и замолио да се продаја одложи.
На основу информација које су добијене преко јавних информативних сервиса, као и на основу увида у проходност путева на званичном
сајту АМС, констатовано је да је услед јаког снежног невремена и њиме проузрокованих ланчаних судара возила заиста дошло до
блокаде аутопута код Ниша и да није извесно када ће пут опет бити проходан.
Стечајни управник констатује да нису испуњени услови за одржавање јавног надметања услед дејства више силе и донео је одлуку да се
јавно надметање за продају имовине стечајног дужника «ГЕМ-ПРОМ» доо Алексинац у стечају одложи за 13.01.2017. године.

13.01.2017.  ЗАПИСНИК о јавном надметању брoj 2
Одржано је јавно надметање за продају имовине стечајног дужника, које је одложено дана 06.01.2017. године, због дејства више силе,
за 13.01.2017. године са почетком у 12:00 часова, у Пироту. Сачињен је Записник о јавном надметању број 2 у којем се констатује да је
једно лице испунило све услове за учешће на јавном надметању и да су испуњени услови за одржавање надметања.
Лице које стекло статус учесника на јавном надметању прихватило је почетну цену.
Стечајни управник је прогласио «НAJ-TИM» дoo Нишкa Бaњa, ул. Заплањска бр. 174, Нишка Бања, купцем имовине стечајног дужника за
купопродајну цену у износу почетне цене на јавном надметању од 2.312.520,00 динара.

18.01.2017.  РЕШЕЊЕ Пореске управе Филијале Алексинац
Примљено је Решење Пореске управе Филијале Алексинац од 18.01.2017. године, којим се утврђује порез на пренос апсолутних права
на непокретностима - грађевински објекти, хала са анексом у селу Нозрина и земљиште.

23.01.2017.  Обавештење о преузимању потраживања
Обавештава се стечајни дужник од стране B2 HOLDING KAPITAL доо Београд да су потраживања ОТП банка Србија ад Нови Сад према
ГЕМ - ПРОМ по Уговору бр. 0042104000856, у којем је ГЕМ - ПРОМ доо Алексинац заложни дужник, пренета на Привредно друштво B2
HOLDING KAPITAL доо Београд - Нови Београд.

30.01.2017.  РЕШЕЊЕ о обустављању поступка принудног извршења Ив. 2381/2015
Решењем Привредног суда у Нишу, Ив 2381/2015 од 30.01.2017. године, обуставља се поступак извршења услед отварања стечајног
поступка, у правној ствари извршног повериоца Piraeus Bank ад Београд, против извршног дужника ГЕМ - ПРОМ доо Алексинац у стечају.

02.02.2017.  Закључење Уговора о купопродаји непокретне и покретен имовине
Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине потписан је и оверен код јавног бележника у Алексинцу, Драгише Нешића, ул.
Момчила Поповића бр. 30, Алексинац, под бројем ОПУ:51-2017, дана 02.02.2017. године, у термину који је одредио јавни бележник.
Купац: «НAJ-TИM» дoo Нишкa Бaњa, ул. Заплањска бр. 174, Нишка Бања, матични број: 20734159, као једини учесник на јавном
надметању.

06.02.2017.  Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника
Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје, у складу
са чланом 133. став 8. Закона о стечају, стечајни управник доставља ОБАВЕШТЕЊЕ о извршеној продаји имовине стечајног дужника.

14.02.2017.  ЗАХТЕВ Историјском архиву у Нишу
Стечајни управник је Историјском архиву у Нишу упутио Захтев стечајног дужника «ГЕМ - ПРОМ» д.о.о. Алексинац - у стечају, за
излучивање регистратурског материјала чији је рок чувања истекао, а који је пописан преко образоване комисије.

12.02.2017.  ПОПИС регистратурског материјала за излучивање
Дана 12.02.2017. године, сачињена је пописна листа регистратурског материјала за излучивање за период 2003.-2011. године од стране
комисије.

12.02.2017.  ЗАПИСНИК о раду Комисије на попису регистратурског материјала
Дана 12.02.2017. године сачињен је ЗАПИСНИК о раду Комисије на попису регистратурског материјала «ГЕМ - ПРОМ» д.о.о. Алексинац -
у стечају који се предлаже за излучивање. Комисија ангажована од стране стечајног управника у саставу: Иван Манчић, Љубинко Костур
и Марија Станковић, сви из Пирота, је, на основу Листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања, извршила попис
регистратурског материјала којем су истекли рокови чувања.

15.02.2017.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јанауру 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 01.01.2017. до 31.01.2017. године.
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18.02.2017.  ОБАВЕШТЕЊЕ о намирењу разлучног повериоца «АИК банка» ад Београд са обрачуном намирења
Привредном суду у Нишу и разлучном повериоцу «АИК банка» ад Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 115ђ, Нови Београд,
достављено је ОБАВЕШТЕЊЕ о намирењу разлучног повериоца «АИК банка» ад Београд са обрачуном намирења.

20.02.2017.  ПРЕДЛОГ за доношење решења којим се одобрава исплата средстава разлучном повериоцу
Поступајући у складу са чланом 133. Закона о стечају, a на основу Обрачуна намирења разлучног потраживања повериоца «АИК банка»
ад Београд, стечајни управник «ГЕМ-ПРОМ» доо Алексинац у стечају подноси предлог стечајном судији Привредног суда у Нишу да
донесе решење којим се одобрава стечајном управнику стечајног дужника «ГЕМ-ПРОМ» доо Алексинац у стечају да исплати средства са
рачуна стечајног дужника на рачун разлучног повериоца «АИК банка» ад Београд, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 115ђ, Београд и да
донесе решење којим се утврђује износ награде стечајном управнику по основу намирења разлучног повериоца.

21.02.2017.  РЕШЕЊЕ Привредног суда у Нишу о одобрењу исплате
Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 13/2016 од 21.02.2017. године, одобрава се стечајном управнику исплата трошкова насталих у
месецу јануару 2017. године, исплата разлучном повериоцу «АИК банка» ад Београд и исплата награде стечајном управнику на име
намирења разлучног повериоца.

24.02.2017.  ПРЕДЛОГ за доношење решења којим се констатује да је извршена продаја непокретности и налаже
Имајући у виду законске одредбе, као и чињеницу да je непокретност, којa je билa предмет продаје, након исплате купопродајне цене и
даље оптерећенa теретом поверилаца, који своја потраживања остварују у складу са Законом о стечају, стечајни управник «ГЕМ-ПРОМ»
доо Алексинац у стечају доставља предлог Привредном суду у Нишу да донесе Решење којим се констатује да је извршена продаја
непокретне имовине стечајног дужника «ГЕМ-ПРОМ» доо Алексинац у стечају, и то:
•Стамбени објекат – породична кућа, спратнoсти По+П+1, нето површине 164,65м2, површине у габариту 91м2, у Алексинцу, ул.
Дракчета Миловановића бр. 23, Зграда број 3, на кп бр. 2171/1, КО Алексинац варош, уписана у Лист непокретности број 339, КО
Алексинац варош,
Стечајни управник такође предлаже доношење решења којим се налаже се РГЗ – Служби за катастар непокретности Алексинац да по
правноснажности решења изврши упис права својине на непокретности у корист купца «НАЈ-ТИМ» доо Нишка Бања из Нишке Бање, ул.
Заплањска бр. 174, матични број: 20734159, ПИБ: 107059808 и брисање свих терета насталих пре извршене продаје.

27.02.2017.  Приговор на обрачун исплате разлучног повериоца
Разлучни поверилац АИК банка ад Београд је дана 27.02.2017. године поднела приговор на обрачун износа који му је исплаћен након
продаје имовине на којој је имао право одвојеног намирења.

24.02.2017.  Обавештење о поднетој пријави потраживања UniCredit Bank
Поверилац UniCredit Bank обавештава стечајног управника да је поднео пријаву потраживања,  сагласно ставу 6. члана 111. Закона о
стечају, у стечајном поступку над стечајним дужником ДОО НИВЕМ ПЛУС Алексинац у стечају који се води пред Привредним судом у
Нишу, под Посл. бр. 2 Ст. 1/2017.

28.02.2017.  Закључак стечајног судије
Закључком стечајног судије Посл. бр. 1. Ст.13/2016 од 28.02.2017. године налаже се стечајном управнику, уколико остане при одлуци о
износу за намирење, на шта разлучни поверилац АИК банка ад Београд приговара: 1) достављање података о дану када је купац
исплатио купопродајну цену продате имовине под разлучним правом, 2) када је – ког дана разлучном повериоцу уплаћен обрачунати
износ, који подаци су потребни ради даљег поступања по приговору, тј, оцене дозвољености, основаности и благовремености.

01.03.2017.  Решење Историјског архива у Нишу
Историјски архив у Нишу доставља стечајном управнику решење којим се одобрава стечајном дужнику ГЕМ - ПРОМ доо Алексинац у
стечају да може уништити излучени безвредни регистратурски материјал из своје архиве, коме је рок чувања истекао, а према попису
који чини саставни део овог решења.

01.03.2017.  Решење привредног суда у Нишу
Решењем Привредног суда у Нишу констатује се да је извршена продаја непокретне имовине стечајног дужника и то стамбени објекат -
породична кућа, у Алексинцу. Истим решењем налаже се Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности
Алексинац, да по правоснажности решења, изврши упис права својине на непокретности у корист купца «НAJ-TИM» дoo Нишкa Бaњa,
ул. Заплањска бр. 174, Нишка Бања, матични број: 20734159.

13.03.2017.  Захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару 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 01.02.2017. до 12..03.2017. године.

13.03.2017.  Зхатев за давање сагласности на ангажовање лица
Стечајни управник је поднео стечајном судији Захтев за давање сагласности на ангажовање лица за одабирање, сређивање и
пописивање архивске грађе и регистратурског материјала, закључењем уговора о делу, у периоду од 01.03.2017. године до 31.03.2017.
године.

14.03.2017.  Решење о давању одобрења на исплату трошкова и ангажовање лица
Решењем које је донео стечајни судија дана 14.03.2017. године под Посл. бр. 1. Ст. 13/2016, одобрава се стечајном управнику исплата
трошкова за месец фебруар 2017. године и одобрава се ангажовање лица на пословима одабирања, сређивања и пописивања архивске
грађе и регистратурског материјала у периоду од 01.03.2017.-31.03.2017. године.

16.03.2017.  Закључак Привредног суда у Нишу
Закључком Привредног суда у Нишу. Посл. бр. 1. Ст. 13/2016 од 16.03.2017. године усваја се приговор разлучног повериоца АИК банка
ад Београд и налаже стечајном управнику да сачини нови обрачун намирења разлучног повериоца.
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27.03.2017.  ЗАПИСНИК о процени тржишне вредности непокретности - Пореска управа - Филијала Алексинац.
Примљен је ЗАПИСНИК о процени тржишне вредности непокретности без изласка на терен Комисије за процену тржишне вредности
непокретности Пореске управе - Филијале Алексинац у поступку утврђивања пореске основице за порез на пренос апсолутних права за
непокретности:
- Грађевински објекат – породична кућа, спратности По+П+1, нето површине 164,65 м2, у Алексинцу, ул. Дракчета Миловановића бр. 23,
Зграда бр . 3, на кп бр. 2171/1 КО Алексинац Варош, уписан у Лист непокретности бр. 339, КО Алексинац Варош, чија је цена 2.009.980,00
динара.

31.03.2017.  ОБРАЧУН намирења разлучног повериоца «АИК банка» ад Београд
Поступајући у складу са Закључком стечајног судије Посл. бр. 1. Ст.13/2016 од 16.03.2017. године, стечајни управник доставља
кориговани обрачун намирења разлучног повериоца «АИК банка» ад Београд.
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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:01.01.2017. 31.03.2017.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

"НАЈ-ТИМ" д.о.о. Нишка Бања
2.312.520,00

20-4872-11675-
482515-29317

02.02.2017.

Укупно: 2.312.520,00

Укупни приходи: 2.312.520,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2017.за период од: 31.03.2017.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Горан Пауновић Пр. Агенција за послове стечајног управника
"ПАУНОВИЋ" Пирот 90.502,35

1. Ст. 13/2016-2 17.02.2017.

Укупно: 90.502,35

90.502,35Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"МИЛБОЈ" д.о.о. Пирот 1.700,0089/17 14.02.2017.

Укупно: 1.700,00

Гориво и мазиво

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 4.000,002247000078449 19.01.2017.

"БРОС АУТО" д.о.о. Ниш 1.000,00SR000172 20.01.2017.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 3.000,00БИ 515967 02.02.2017.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 3.000,00БИ 525799 17.02.2017.

"НИС" а.д. Нови Сад 6.000,001938427 08.03.2017.

Укупно: 17.000,00

Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE191593842RS 04.01.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE165340615RS 04.01.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд
300,00

23-184-066-
3717971

31.01.2017.

ЈП "Пошта Србије"
460,00

RE175175017-
175175051RS

06.02.2017.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE175176383RS 14.02.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE175177199RS 17.02.2017.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE175177313RS 18.02.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE175177432RS 20.02.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE175178296RS 22.02.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE175178968RS 23.02.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE175179212RS 25.02.2017.
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Пошта и телефон

«Телеком Србија» а.д., Београд
500,00

17-185-066-
3709582

28.02.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE175186624RS 06.03.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE228683906RS 20.03.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд 500,0003-2017 31.03.2017.

Укупно: 2.880,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

04.01.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

496,80

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.02.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

2.120,92

Провизија и
други
финансијски
расходи

22.02.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

275,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

23.02.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

27.02.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.03.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

195,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

17.03.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

60,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

29.03.2017.

Укупно: 3.972,72

Премија осигурања

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

92-
110800028471212
71-4/12

15.01.2017.

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

92-
110800028471212
71-5/12

15.02.2017.

Укупно: 348,00

Дневнице и путни трошкови

ЈП "Путеви Србије" 80,0012802-943555 02.02.2017.

ЈП "Путеви Србије" 80,0012908-103438 02.02.2017.

ЈП "Путеви Србије" 80,0012802-332036 12.02.2017.

ЈП "Путеви Србије" 80,0012907-861498 12.02.2017.

ЈП "Путеви Србије" 80,0012802-586211 01.03.2017.

ЈП "Путеви Србије" 80,0012908-733426 01.03.2017.

ЈП "Путеви Србије" 80,0012802-252364 19.03.2017.

ЈП "Путеви Србије" 80,0012904-678653 19.03.2017.

Укупно: 640,00

Бруто зараде по уговору о делу

Костур Љубинко
3.000,00

Уг. о делу -
комисија ЈН 2 -1

13.01.2017.

Станковић Марија
3.000,00

Уг. о делу
Комисија ЈН 2 -2

13.01.2017.

Антанасијевић Миодраг
3.000,00

Уг. о делу -
комисија ЈН 2 -3

13.01.2017.
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Бруто зараде по уговору о делу

Манчић Иван
20.000,00

Уг. о делу -
архивирање

31.03.2017.

Укупно: 29.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Општина Алексинац, Одељење за утврђивање, наплату и контролу
јавних прихода

12.346,00

69-
002100303018-
Нозрина

01.02.2017.

Општина Алексинац, Одељење за утврђивање, наплату и контролу
јавних прихода

7.147,31

69-
002100303018-
Стамб. обј.

01.02.2017.

Укупно: 19.493,31

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 1.200,0076-41240495 27.02.2017.

Укупно: 1.200,00

ПДВ

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност
21.828,00

78601100303018
М

15.03.2017.

Укупно: 21.828,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Агенција за лиценцирање стечајних управника
20.000,00

АЛСУ 1% -
продаја 2

17.02.2017.

Укупно: 20.000,00

118.062,03Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 208.564,38

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

01.01.2017. 1.224.596,50Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2017.за период од: 31.03.2017.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 272,1416.01.2017.

Укупно: 272,14

Имовина

"НАЈ-ТИМ" д.о.о. Нишка Бања 420.000,0014.02.2017.

"НАЈ-ТИМ" д.о.о. Нишка Бања 864.734,0017.02.2017.

Укупно: 1.284.734,00

1.285.006,14Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2017.за период од: 31.03.2017.

Трошкови стечајног поступка
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Прелиминарна награда ст. управника

Горан Пауновић Пр. Агенција за послове стечајног управника "ПАУНОВИЋ" Пирот 90.502,3522.02.2017.

Укупно: 90.502,35

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 4.000,0022.02.2017.

"БРОС АУТО" д.о.о. Ниш 1.000,0022.02.2017.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 3.000,0017.03.2017.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 3.000,0017.03.2017.

Укупно: 11.000,00

Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије" 104,0022.02.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0022.02.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд 300,0022.02.2017.

ЈП "Пошта Србије" 460,0022.02.2017.

ЈП "Пошта Србије" 92,0017.03.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0017.03.2017.

ЈП "Пошта Србије" 92,0017.03.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0017.03.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0017.03.2017.

ЈП "Пошта Србије" 104,0017.03.2017.

«Телеком Србија» а.д., Београд 500,0017.03.2017.

Укупно: 2.068,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0004.01.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 496,8020.02.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 2.120,9222.02.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 275,0023.02.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0027.02.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.03.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 195,0017.03.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 60,0029.03.2017.

Укупно: 3.972,72

Премија осигурања

"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд 174,0023.02.2017.

"ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд 174,0017.03.2017.

Укупно: 348,00

Дневнице и путни трошкови

ЈП "Путеви Србије" 80,0017.03.2017.

ЈП "Путеви Србије" 80,0017.03.2017.

ЈП "Путеви Србије" 80,0017.03.2017.

ЈП "Путеви Србије" 80,0017.03.2017.

Укупно: 320,00

Бруто зараде по уговору о делу

Костур Љубинко 3.000,0023.02.2017.

Станковић Марија 3.000,0023.02.2017.

Антанасијевић Миодраг 3.000,0023.02.2017.

Укупно: 9.000,00

Књиговодствене услуге

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" 8.000,0020.02.2017.

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" 8.000,0020.02.2017.

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" 8.000,0020.02.2017.

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" 8.000,0020.02.2017.

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" 8.000,0020.02.2017.

Укупно: 40.000,00
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Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Општина Алексинац, Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода 12.346,0020.02.2017.

Општина Алексинац, Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода 7.147,3120.02.2017.

Укупно: 19.493,31

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 1.200,0027.02.2017.

Укупно: 1.200,00

ПДВ

РС Министарство финансија-Порез на додату вредност 21.828,0029.03.2017.

Укупно: 21.828,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)

Агенција за лиценцирање стечајних управника 80.000,0020.02.2017.

Укупно: 80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци

«АИК БАНКА» ад Београд 1.719.544,6222.02.2017.

Укупно: 1.719.544,62

1.999.277,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2017. 510.325,64

18ГЕМ - ПРОМ ДОО Алексинац - у стечају - Извештај за  јануар - март 2017.


