
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст. 13/2016

28.12.2016.

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:01.07.2016. 30.09.2016.

 9.

Остала имовина

12.375.600,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

12.405.920,00Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

19.610,00

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.07.2016.

 10.

0,00

10.710,00

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

1а

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2016. године:

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 19.610,00 динара чине средства и то:
            - средства на рачуну стечајног дужника бр. 205-232155-83 отвореног код Комерцијалне банке АД Београд у износу од 19.610,00
динара (Извод бр. 2 од 01.06.2016. године - Комерцијална банка АД Београд).
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

12.405.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

10.710,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

12.375.600,00

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

19.610,00

Укупно

0,00

Коментар

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

 8.

19.610,00Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

0,00

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

0,00

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

10.710,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

12.405.920,00

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

12.375.600,00

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 10.710,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

12.375.600,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

12.386.310,00

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

0,00

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

0,000,00

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

У току извештајног периода није било готовинских прилива ни по једном основу.

3ГЕМ - ПРОМ ДОО Алексинац - у стечају - Извештај за  јул - септембар 2016.



Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

20.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 20.000,000,00

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

0,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 0,000,00

0,00 0,00
4.

Разлика између исплаћене и коначне
награде стечајног управника 0,00 0,000,00

0,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 0,000,00

0,00 0,006. Накнада трошкова чланова одбора повер. 0,00 0,000,00

0,00 0,007. Трошкови принудне ликвидације 0,00 0,000,00

0,00 0,008. Остали трошкови стечајног поступка 0,00 0,000,00

Укупно 0,0020.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

2.500,00 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 2.500,000,00

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

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

15.999,86 15.454,004. Гориво и мазиво 15.454,90 31.453,860,00

4.732,00 5.903,005. Пошта и телефон 5.903,00 10.635,000,00

0,00 0,006. Набавка сировина и репроматеријала 0,00 0,000,00

0,00 0,007. Текуће одржавање 0,00 0,000,00

0,00 435,008. Платни промет 435,00 0,00435,00

0,00 0,009. Премија осигурања 816,00 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

580,00 350,0013. Дневнице и путни трошкови 350,00 930,000,00

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

15.000,00 0,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 15.000,000,00

8.000,00 24.000,0016. Књиговодствене услуге 24.000,00 32.000,000,00

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

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

3.232,00 8.671,0019. Административне таксе 8.671,00 3.232,008.671,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

0,00 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

10.000,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 10.000,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 9.106,0060.043,86 55.629,90 54.813,00 105.750,86

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 13/2016 од 14.09.2016. године одобравају се  трошкови стечајног поступка за месец јул
2016. године у укупном износу од 24.267,00 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 13/2016 од 07.11.2016. године одобравају се  трошкови стечајног поступка за месец август
2016. године у укупном износу од 14.411,90 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 13/2016 од 07.11.2016. године одобравају се  трошкови стечајног поступка за месец
септембар 2016. године у укупном износу од 16.951,00 динара.
        Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2016. године износи 55.629,90 динара (24.267,00 + 14.411,90 + 16.951,00 = 55.629,90).

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

        У току извештајног периода није било стварно насталих обавеза на име трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

        4. Гориво и мазиво у износу од 15.454,00 динара се односе на трошкове горива стечајног управника и то:
            - трошкови горива за месец јул 2016. године у износу од 5.000,00 динара - на релацији Пирот – Алексинац – село Нозрина
(производни погон) - Ниш (Привредни суд у Нишу, књиговодствена агенција),
            - трошкови горива за месец август 2016. године у износу од 5.454,00 динара - на релацији Пирот – Алексинац – село Нозрина
(производни погон) - Ниш (Привредни суд у Нишу, књиговодствена агенција).
            - трошкови горива за месец септембар 2016. године у износу од 5.000,00 динара - на релацији Пирот – Алексинац – село Нозрина
(производни погон) - Ниш (Привредни суд у Нишу, књиговодствена агенција).
        5. Трошкови поште и телефона у износу од 5.903,00 динара се односе на:
            - трошкове слања поште у извештајном периоду у укупном износу од 4.803,00 динара (куповина коверата, слање обавештења о
отварању стечајног поступка институцијама и повериоцима (17 писама), слање обавештења о оспоравању потраживања, слање поште у
Привредни суд у Нишу, слање обавештења о намери, начину, плану и роковима продаје имовине стечајног дужника, слање дописа
члановима Одбора поверилаца).
            - трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец јун 2016. године (са датумом доспећа 20.07.2016. године) у износу
од 300,00 динара,
            - трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец јул 2016. године (са датумом доспећа 20.08.2016. године) у износу
од 300,00 динара,
            - трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец август 2016. године (са датумом доспећа 20.09.2016. године) у
износу од 500,00 динара.
        8. Трошкови платног промета се односе на трошкове накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које
стечајни дужник има отворен текући рачун.
      13. Дневнице и путни трошкови у износу од 350,00 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 јул 2016. године у износу од 140,00 динара и
            - путарине за месец септембар 2016. године у износу од 210,00 динара
      16. Књиговодствене услуге у износу од 24.000,00 динара се односе на накнаду за књиговодствене услуге за месеце јул, август и
септембар 2016. године (месечно по 8.000,00 динара) Радњи за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» из Ниша, према
закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга уз дату сагласност стечајног судије Закључком 1. Ст. 13/2016 од 16.05.2016.
године.
      19. Административне таксе у износу од 8.671,00 динара састоје се од:
            - таксе за пружање услуга сходно тарифном броју 9 Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода,
по захтеву за упис права својине стечајног дужника над стамбеним објектом бр. 3, на кп.бр.2171/1 из листа непокретности бр. 339, КО
Аллексинац варош, на адреси ул. Дракчета Миловановића бр. 23, Алексинац, код РГЗ Службе за катастар непокретности Алексинац у
укупном износу од 8.671,00 динара.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

        У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

        8. Платни промет - Одлив у износу од 435,00 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.
      19. Административне таксе - одлив у износу од 8.671,00 динара се односи на:
            - плаћену таксу за пружање услуга РГЗ Службе за катастар непокретности Алексинац , сходно тарифном броју 9 Правилника о
висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода, по захтеву за упис права својине стечајног дужника над стамбеним
објектом бр. 3, на кп.бр.2171/1 из листа непокретности бр. 339, КО Аллексинац варош, на адреси ул. Дракчета Миловановића бр. 23,
Алексинац, у укупном износу од 8.671,00 динара.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в
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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

0,00

9.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

0,00

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

0,003.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

0,00

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

0,00

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 13/2016 од 25.04.2016. године којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником
„ГЕМ-ПРОМ“ ДОО из Алексинца, ул. Дракчета Миловановића бр. 23, МБ 06845118, ПИБ 100303018 одређено је и одржавање рочишта за
испитивање потраживања поверилаца за 05.10.2016. године.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2016.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

19.610,00 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2016.

 5.

9.106,00

 4.

10.504,00

 2. 0,00

 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 19.610,00 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 9.106,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 10.504,00 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Комерцијалне банке АД Београд, на дан 30.09.2016. године,
износи 10.504,00 динара, према изводу бр. 4 од 01.09.2016. године.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.16.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2016.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Радње за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"1. 0,00

0,00Укупно

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

12.375.600,00

10.710,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

12.396.814,00

Лиценце и патенти

0,00

10.504,00

 8.

30.09.2016.

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 10.504,00 динара сачињавају:
            - на текућем рачуну број 205-232155-83 налази се износ од 10.504,00 динара (Извод бр. 4 од 01.09.2016. године - Комерцијална
банка АД Београд).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2016. године износи 12.396.814,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

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

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника
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Списак остварених активности у извештајном периоду

05.07.2016.  Захтев Привредном суду у Нишу
Дана 05.07.2016. године стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих
трошкова у месецу априлу 2016. године.

05.07.2016.  Захтев Привредном суду у Нишу
Дана 05.07.2016. године стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих
трошкова у месецу мају 2016. годинe.

05.07.2016.  Захтев Привредном суду у Нишу
Дана 05.07.2016. године стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих
трошкова у месецу јуну 2016. године.

11.07.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Решењем Привредног суда у Нишу од 29.06.2016. године, обуставља се поступак принудног извршења у предмету овог суда
Ив.бр.1756/2015, извршног повериоца SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD Београд, према извршном дужнику ГЕМ-ПРОМ доо
Алексинац, услед наступања правних последица отварања поступка стечаја над извршним дужником.

11.07.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец април, мај и јун 2016. године.

14.07.2016.  Пуномоћје Комерцијалне банке ад Београд
Комерцијална банка ад Београд доставила је стечајном управнику пуномоћје којим овлашћује адвокате Злату Ћирић-Бељан и
Александра Бељана из Ниша, да могу у име и за рачун Комерцијалне банке ад Београд, пред надлежним судом поднети пријаву
потраживања у стечајном поступку над дужником ГЕМ-ПРОМ доо у стечају из Алексинца.

25.07.2016.  Решење Привредног суда у Нишу о банкротству
Привредни суд у Нишу 25.07.2016. године донео је решење којим се поступак стечаја над стечајним дужником ГЕМ-ПРОМ доо
Алексинац, наставља у правцу банкротства па се започиње поступак продаје имовине.

03.08.2016.  Поновљен захтев за избор председника Одбора поверилаца
Стечајни управник позвао је још једном чланове одбора поверилаца да изаберу председника одбора поверилаца и о избору обавесте
Привредни суд у Нишу и стечајног управника.

10.08.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Решењем Привредног суда у Нишу од 01.08.2016. године, обуставља се поступак принудног извршења у предмету овог суда
Ив.бр.50/2015, извршног повериоца UNICREDIT BANK SRBIJA AD Београд, према извршном дужнику ГЕМ-ПРОМ доо Алексинац, услед
наступања правних последица отварања поступка стечаја над извршним дужником.

10.08.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Решењем Привредног суда у Нишу од 25.07.2016. године, обуставља се поступак принудног извршења у предмету овог суда
Ив.бр.2381/2015, извршног повериоца PIREUS BANK AD Београд, према извршном дужнику ГЕМ-ПРОМ доо Алексинац, услед наступања
правних последица отварања поступка стечаја над извршним дужником.

12.08.2016.  Достава доказа о плаћеној такси за пружање услуга
Поступајући по налогу РГЗ Службе за катастар непокретности Алексинац, стечајни управник доставља доказ о уплати таксе за пружање
услуга сходно тарифном броју 9, Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода.

15.08.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Решењем Привредног суда у Нишу од 10.08.2016. године, обуставља се поступак принудног извршења у предмету овог суда
Ив.бр.2273/2015, извршног повериоца БЕОКОЛП ДОО Београд, према извршном дужнику ГЕМ-ПРОМ доо Алексинац, услед наступања
правних последица отварања поступка стечаја над извршним дужником.

24.08.2016.  Решење Републичког геодетског завода - СКН Алексинац
Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Алексинац донела је решење којим се дозвољава упис права својине у
корист ГЕМ-ПРОМ доо Алексинац у стечају у листу непокретности број 339 КО Алексинац Варош - Породична стамбена зграда број 3.

24.08.2016.  Решење републичког геодетског завода - СКН Алексинац
Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Алексинац дана 17.08.2016. године доноси Решење којим се
дозвољава измена на матичном броју тако да ново стање гласи: 0000006845118 ГЕМ-ПРОМ ДОО АЛЕКСИНАЦ У СТЕЧАЈУ.

26.08.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Привредни суд у Нишу, решавајући у извршној ствари извршног повериоца "Центросинергија" ДОО Београд, ради наплате новчаног
потраживања, донео је дана 10.08.2016. године РЕШЕЊЕ којим се обуставља поступак принудног извршења у предмету овог суда Ив.
бр. 1710/2014 услед наступања правних последица отварања поступка стечаја над извршним дужником.

26.08.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Привредни суд у Нишу, решавајући у извршној ствари извршног повериоца "АLPHA BANK SRBIJA" ад Београд, ради наплате новчаног
потраживања, донео је дана 24.08.2016. године РЕШЕЊЕ којим се обуставља поступак принудног извршења у предмету овог суда
Ив.бр.2141/2014 према извршном дужнику "ГЕМ ПРОМ" ДОО Алексинац, услед наступања правних последица отварања поступка
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извршним дужником.

27.08.2016.  Основни суд у Алексинцу К.бр. 168/15
Основни суд у Алексинцу К.бр. 168/15, у кривичном предмету против окривљеног Михајловић Сретена из Ниша, због кривичног дела
тешка крађа, изрекао је и јавно објавио дана 15.07.2016. године ПРЕСУДУ.

27.08.2016.  Опомена за плаћање судске таксе
Привредни суд у Нишу, на основу закона о судским таксама позива таксеног обвезника ЈКП КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ АЛЕКСИНАЦ, да у року
од 8 дана од дана пријема овог налога плате таксу на пријаву поверилаца у стечајном поступку.

06.09.2016.  Захтев за гашење рачуна Eurobank
EUROBANK AD Београд је доставила обавештење да је на основу захтева стечајног управника за гашење рачуна, рачун угашен.

06.09.2016.  Раскид уговора о осигурању
Због покретања стечајног поступка над Уговарачем осигурања ГЕМ ПРОМ ДОО у стечају, Осигуравач WIENER STADTISCHE раскида У говор
о осигурању имовине и имовинских интереса по Понуди бр. 1187385, примљено дана 14.06.2016 године.

06.09.2016.  Позив за доставом понуде за услугу осигурања
Стечајни управник је доставио "GENERALI OSIGURANJE SRBIJA" адо Пирот, позив за доставом за понуде за услугу осигурања непокретне
имовине "ГЕМ ПРОМ" Алексинац у стечају.

12.09.2016.  Захтев Привредном суду у Нишу
Дана 12.09.2016. године стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу захтев за давање одобрења на исплату стварно насталих
трошкова у месецу јулу 2016. години.

15.09.2016.  Захтев за издавањем листа непокретности
Стечајни управник упутио је РГЗ Одсеку за катастар непокретности Алексинац захтев за издавањем листа непокретности број 339, К.О.
Алексинац варош и листа непокретности 1244, К.О. Нозрина.

15.09.2016.  Закључак Основног суда у Алексинцу
Основни суд у Алексинцу, у поступку извршења извршног повериоца ОТП банка Србија ад Нови Сад, против извршног дужника
Вељковић Слађане из Алексинца, ради наплате новчаног потраживања, донео је дана 15.07.2016. године, ЗАКЉУЧАК којим се мења
решење о извршењу Основног суда у Алексинцу Ив.бр. 160/15.

16.09.2016.  Закључак Привредног суда у Ниш
Привредни суд у Нишу донео је дана 12.09.2016 године Закључак којим се стечајном управнику доставља поднесак Societe Generale
Banka Srbija ад Београд  и налаже да наводе из поднеска размотри, изјасни се и о исходу обавести подносиоца захтева и суд.

16.09.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Привредни суд у Нишу донео је дана 14.09.2016. године РЕШЕЊЕ којим се одобрава исплата обавеза и трошкова стечајног поступка за
месец ЈУЛ 2016. године.

19.09.2016.  Понуде за осигурање имовине
На захтев стечајног управника достављене су понуде за осигурање грађевинских објеката од стране DDOR Нови Сад и Триглав
осигурања.

22.09.2016.  Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине
Стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине и то: Привредном суду у Нишу,
Одбору поверилаца, Повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и лицима која су исказала интерес
за имовину која се продаје.

22.09.2016.  Оглас о продаји имовине јавним надметањем
Стечајни управник стечајног дужника "ГЕМ-ПРОМ" доо Алексинац у стечају ОГЛАШАВА продају имовине јавним надметањем.

22.09.2016.  Процена целисходности продаје
Стечајни управник доставља Одбору поверилаца процену целисходности продаје "ГЕМ ПРОМ" доо Алексинац у стечају у стечају као
правног лица, односно целокупне имовине стечајног дужника у односу на продају имовине у деловима.

22.09.2016.  Продаја целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника
Стечајни управник доставио је документацију Привредном суду у Нишу везану за поступак продаје целокупне имовине стечајног
дужника јавним надметањем.

22.09.2016.  Продаја целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника
Стечајни управник доставио је документацију Одбору поверилаца "ГЕМ ПРОМ" доо Алексинац у стечају, везану за поступак продаје
целокупне имовине стечајног дужника јавним надметањем.

23.09.2016.  Захтев за доставом извода
Стечајни управник је упутио захтев "OTP banka Srbija" ад Нови Сад да за потребе вођења стечајног поступка достави стечајном управнику
изводе са рачуна стечајног дужника.

24.09.2016.  Листа признатих и оспорених потраживања
Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу Листу признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца
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за испитно рочиште одређено за 05.10.2016. године Решењем о отварању стечајног поступка.

24.09.2016.  Обавештење Основном суду у Алексинцу
Стечајни управник је обавестио Основни суд у Алексинцу о праву својине стечајног дужника над непокретности која је предмет
извршења у поступку Ив.бр.160/15.

24.09.2016.  Изјашњење Привредном суду у Нишу
Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу и стечајном повериоцу "Societe Generale Banka Srbija " ад Београд, изјашњење о
поднеску стечајног поверилаца "Societe Generale Banka Srbija" ад Београд.

30.09.2016.  Обавештење Привредном суду у Нишу
Стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу обавештењу о непостојању потраживања "Philip Morris Operations" ад Ниш, на
основу дописа истог.
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Прилози

28.12.2016.Датум:

ГЕМ - ПРОМ ДОО Алексинац - у стечајуНазив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст. 13/2016

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2016. 30.09.2016.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2016.за период од: 30.09.2016.

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 5.000,002247000072506 03.07.2016.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 5.454,002247000074179 27.08.2016.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 5.000,002247000074404 03.09.2016.

Укупно: 15.454,00

Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије"
1.758,00

RE151414843-
151415000RS

04.07.2016.

ЈП "Пошта Србије" 170,00БИ 16066 04.07.2016.

ЈП "Пошта Србије" 114,00RE120630652RS 05.07.2016.

ЈП "Пошта Србије" 114,00RE120630666RS 06.07.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд
300,00

52-177-066-
3227840

20.07.2016.

ЈП "Пошта Србије"
510,00

RE077915892-
077915932RS

03.08.2016.

ЈП "Пошта Србије" 102,00RE077916819RS 12.08.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд
300,00

36-178-066-
2770603

20.08.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE165427626RS 06.09.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE165430996RS 07.09.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE165430761RS 12.09.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE223287642RS 14.09.2016.

ЈП "Пошта Србије"
368,00

RE165428493-
165428520RS

19.09.2016.

ЈП "Пошта Србије"
688,00

RE165429264-
165429318RS

22.09.2016.

ЈП "Пошта Србије" 115,00RE048917278RS 24.09.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE165430510RS 24.09.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE048917397RS 26.09.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE048917406RS 26.09.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE048917410RS 26.09.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE165429613RS 26.09.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд
500,00

40-179-066-
3140058

20.09.2016.

Укупно: 5.903,00
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

12.08.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.09.2016.

Укупно: 435,00

Дневнице и путни трошкови

ЈП "Путеви Србије" 70,0012802-208734 25.07.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0012903-445859 25.07.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0012802-694204 15.09.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0012802-508580 19.09.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0012905-298347 19.09.2016.

Укупно: 350,00

Књиговодствене услуге

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"
8.000,00

07-16-02002-
00467-000346

31.07.2016.

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" 8.000,0008/2016 31.08.2016.

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" 8.000,0009/2016 30.09.2016.

Укупно: 24.000,00

Административне таксе

РГЗ-Служба за катастар непокретности Алексинац 8.671,0092002 29.07.2016.

Укупно: 8.671,00

54.813,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 54.813,00

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

01.07.2016. 19.610,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2016.за период од: 30.09.2016.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0012.08.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.09.2016.

Укупно: 435,00

Административне таксе

РГЗ-Служба за катастар непокретности Алексинац 8.671,0012.08.2016.

Укупно: 8.671,00

9.106,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2016. 10.504,00
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