
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст. 13/2016

11.09.2016.

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) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-Текући рачуни стечајног дужника:

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30015378000-34

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-232155-83

4) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3010000545770-38

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:26.04.2016. 30.06.2016.

 9.

Остала имовина

12.375.600,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

12.386.310,00Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

0,00

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.

26.04.2016.

 10.

0,00

10.710,00

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

1а

Коментар

Почетни стечајни биланс је преузет из Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

12.386.310,00

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

0,00

Укупно

0,00

Коментар

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

 8.

0,00Готовина 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

12.386.310,00

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

0,0020.000,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

20.000,00

0,00

0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

        13. Предујам за покретање стечаја – Остварен прилив за извештајни период односи се на предујам за покретање стечаја у износу од
20.000,00 динара, који чине средства пренесена са депозитног рачуна Привредног суда у Нишу на новоотворени рачун стечајног
дужника код Комерцијалне банке ад Београд бр. 205-232155-83 дана 13.05.2016. године, и представљају део средстава уплаћеног
предујма трошкова стечајног поступка у укупном износу од 50.000,00 динара која је уплатила Еуробанк АД Београд као предлагач.
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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 20.000,001. 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 0,000,00 0,00 20.000,00 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

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

0,00 15.999,864. Гориво и мазиво 15.999,86 15.999,860,00

0,00 4.732,005. Пошта и телефон 4.732,00 4.732,000,00

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

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

0,00 390,008. Платни промет 390,00 0,00390,00

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

0,00 580,0013. Дневнице и путни трошкови 580,00 580,000,00

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

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

0,00 8.000,0016. Књиговодствене услуге 8.000,00 8.000,000,00

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

0,00 3.232,0019. Административне таксе 3.232,00 3.232,000,00

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

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 390,000,00 60.433,86 60.433,86 60.043,86

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 13/2016 од 08.07.2016. године одобравају се  трошкови стечајног поступка за месеце
април, мај и јун 2016. године у укупном износу од 60.433,86 динара.
        Укупно одобрење трошкова за други квартал 2016. године (период од 26.04.2016. год. до 30.06.2016. године) износи 60.433,86
динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

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

Трошкови стечајног поступка:

        1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 20.000,00 динара представља износ пренетих средстава на име трошкова
вођења стечајног поступка са депозита Привредног суда у Нишу на новоотворени рачун стечајног дужника бр. 205-232155-83 отворен
код Комерцијалне банке АД Београд. Исти износ се аутоматски генерише од стране Система за електронску обраду и вођење стечајних
поступака као новонастала обавеза.

Обавезе стечајне масе:

        1. Канцеларијски материјал у износу од 2.500,00 динара се односи на трошкове израде нових печата стечајног дужника и то новог
округлог печата у износу од 800,00 динара и новог деловодног печата у износу од 1.700,00 динара.
        4. Гориво и мазиво у износу од 15.999,86 динара се односе на трошкове горива стечајног управника и то:
            - трошкови горива за месец април 2016. године у износу од 3.000,00 динара - на релацији Пирот - Ниш (Привредни суд у Нишу),
ради преузимања Решења о отварању стечајног поступка 1. Ст. 13/2016 од 25.04.206. године и Решења о исправци решења од 1. Ст.
13/2016 од 27.04.2016. године, и на релацији Пирот – Алексинац (седиште стечајног дужника) – село Нозрина (производни погон), 250
км, везано за ступање у посед и увођење у дужност стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником «ГЕМ-ПРОМ»
доо Алексинац у стечају,
            - трошкови горива за месец мај 2016. године у износу од 9.999,86 динара - на релацији Пирот – Алексинац (седиште стечајног
дужника) – село Нозрина (производни погон) - Сокобања (монтажни објекат) – Ниш (књиговодствена агенција), за 5 одласка у вези
преузимања имовине и пословне документације стечајног дужника од стране стечајног управника и пописа имовине од стране пописне
комисије.
            - трошкови горива за месец јун 2016. године у износу од 3.000,00 динара - на релацији Пирот – Алексинац – село Нозрина
(производни погон) - Ниш (Привредни суд у Нишу, књиговодствена агенција).
        5. Трошкови поште и телефона у износу од 4.732,00 динара се односе на:
            - трошкове слања поште у извештајном периоду у укупном износу од 4.032,00 динара (куповина коверата, слање обавештења о
отварању стечајног поступка институцијама и повериоцима, слање захтева за гашење рачуна банкама).
            - трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец април 2016. године (са датумом доспећа 20.05.2016. године) у
износу од 200,00 динара и
            - трошкова мобилног телефона стечајног управника за месец мај 2016. године (са датумом доспећа 20.06.2016. 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 580,00 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 мај 2016. године у износу од 440,00 динара и
            - путарине за месец јун 2016. године у износу од 140,00 динара
      15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 15.000,00 динара се односе на бруто зараде за пописну комисију у саставу од 3 члана
која је ангажована за потребе пописа целокупне имовине стечајног дужника.
      16. Књиговодствене услуге у износу од 8.000,00 динара се односе на накнаду за књиговодствене услуге за месец јун 2016. године
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 3.232,00 динара састоје се од:
            - судске таксе за оверу ОП обрасца у износу од 275,00 динара (такса од 230,00 динара и 45,00 динара трошкови уплате),
            - накнаде за услуге РГЗ Службе за катастар непокретности Алексинац за издавање листа непокретности у износу од 977,00 динара
(накнада од 877,00 динара и 100,00 динара трошкови уплате),
            - републичке админитративне таксе за издавање листа непокретности у износу од 400,00 динара (такса од 300,00 динара и 100,00
динара трошкови уплате),
            - судске таксене марке у износу од 690,00 динара за судску оверу документације која је основ за упис права својине стечајног
дужника над стамбеним објектом на адреси ул. Дракчета Миловановића бр. 23, Алексинац, код РГЗ Службе за катастар непокретности
Алексинац,
            - републичке админитративне таксе за потребе уписа права својине стечајног дужника над стамбеним објектом на адреси ул.
Дракчета Миловановића бр. 23, Алексинац, код РГЗ Службе за катастар непокретности Алексинац у износу од 345,00 динара (такса од
300,00 динара и 45,00 динара трошкови уплате),
            - накнаде за регистрацију Ванредног финансијског извештаја код АПР-а у износу од 545,00 динара (накнада од 500,00 динара и
45,00 динара трошкови уплате)
НАПОМЕНА: Наведене административне таксе су плаћене од стране стечајног управника готовински због хитности поступка, а након
одобрења исплате стварно насталих трошкова од стране Привредног суда у Нишу наведени износ ће бити рефундиран стечајном
управнику.
      25. Тарифа АЛСУ у износу 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 2016. годину цена је у износу од 10.000,00 динара на годишњем нивоу.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

        8. Платни промет - Одлив у износу од 390,00 динара се односе на накнаду за месечно одржавање рачуна насталу у извештајном
периоду и исте се скида аутоматски са рачуна стечајног дужника.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

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) 30.06.2016.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

0,00 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

26.04.2016.

 5.

390,00

 4.

19.610,00

 2. 20.000,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

Дана 06.05.2016. године са Комерцијалном банком АД Београд-Експозитура Пирот закључен је Уговор о отварању и вођењу текућег
динарског рачуна правног лица бр. 16/003577.
Нови број рачуна стечајног дужника је 205-232155-83.
Од наведеног датума платни промет се обављао преко новоотвореног рачуна бр. 205-232155-83.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 20.000,00 динара

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 390,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 19.610,00 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Комерцијалне банке АД Београд, на дан 30.06.2016. године,
износи 19.610,00 динара, према изводу бр. 2 од 01.06.2016. године.
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0,00

Крајње стање у благајни

0,0026.04.16.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2016.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Жаклина Петровић1. 0,00

Миодраг Антанасијевић2. 0,00

Љубинко Костур3. 0,00

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"4. 0,00

0,00Укупно

        У току извештајног периода од стране стечајног управника је била ангажована једна пописна комисија у саставу од три члана, за
потребе пописа целокупне имовине стечајног дужника у периоду од 04.05.2016. године до 15.05.2016. године, уз накнаду по уговору о
делу у бруто износу од 5.000,00 динара по члану комисије.
        Закључком Привредног суда у Нишу 1. Ст. 13/2016 од 06.05.2016. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника
„ГЕМ-ПРОМ“ доо Алексинац, за ангажовање чланова пописне комисије на пословима пописа имовине стечајног дужника, по основу
уговора о делу, уз бруто накнаду у износу од 5.000,00 динара (за председника и сваког члана комисије) и то:
1. Петровић Жаклина из Пирота, ул. Паје Јовановића бр. 39, председник комисије,
2. Антанасијевић Миодраг из Пирота, ул. Таковска бр. 16/5, члан комисије.
3. Костур Љубинко из Пирота, ул. Народних хероја бр. 52, члан комисије,
        У извештајном периоду по наведеном основу није било исплата.

        У току извештајног периода од стране стечајног управника је ангажована и  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 почев од 01.06.2016. године.
       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

12.405.920,00

Лиценце и патенти

0,00

19.610,00

 8.

30.06.2016.

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 19.610,00 динара сачињавају:
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            - на текућем рачуну број 205-232155-83 налази се износ од 19.610,00 динара (Извод бр. 2 од 01.06.2016. године - Комерцијална
банка АД Београд).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2016. године износи 12.405.920,00 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

28.04.2016.  Решење о отврању стечајног поступка
Стечајни управник преузео је у Привредном суду у Нишу Решење о отварању стечајног поступка, Посл. бр. 1. Ст.13/2016 од 25.04.2016.
године, над дужником «ГЕМ - ПРОМ» доо Алексинац.

28.04.2016.  Исправка Решења о отварању стечајног поступка
Дана 28.04.2016. године стечајни управник је преузео Решење, Посл. бр. 1. Ст.13/2016 од 27.04.2016. године, којим се исправља
Решење о отварању стечајног поступка, Посл. бр. 1. Ст.13/2016 од 25.04.2016. године.

28.04.2016.  Решење Агенције за привредне регистре
Донето је Решење Агенције за привредне регистре број БД 35548/2016, којим се у Регистар привредних субјеката уписује промена
података код «ГЕМ - ПРОМ» доо Алексинац.

28.04.2016.  Захтеви банкама за гашење рачуна и пренос средстава на нови рачун стечајног дужника
Упућена су обавештења о отварању стечајног поступка свим банкама код којих дужник има отворене текуће рачуне. Истовремено је
поднет захтев за гашење рачуна и пренос средстава на нови рачун стечајног дужника по његовом отварању.

30.04.2016.  Записник о ступању у посед стечајног дужника
Дана 30.04.2016. године извршена је примопредаја печата и пословне документације стечајног дужника између директора друштва до
дана отварања стечајног поступка и стечајног управника и при томе је сачињен Записник о ступању у посед и увођењу у дужност
стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником «ГЕМ - ПРОМ» доо Алексинац.

03.05.2016.  Обавештење о отварању стечајног поступка - Пошта
Дана 03.05.2016. године стечајни управник је упутио Пошти Алексинац, обавештење о отварању стечајног поступка над стечајним
дужником «ГЕМ - ПРОМ» доо Алексинац - у стечају и захтев за преусмерењем поште.

03.05.2016.  Обавештење о отварању стечајног поступка - Полицијска станица
Дана 03.05.2016. године стечајни управник је упутио Полицијској станици Алексинац обавештење о отварању стечајног поступка над
стечајним дужником «ГЕМ - ПРОМ» доо Алексинац.

03.05.2016.  Обавештење о отварању стечајног поступка - Пореска управа
Дана 03.05.2016. године стечајни управник је упутио Пореској управи Филијала  Алексинац, обавештење о отварању стечајног поступка
над стечајним дужником«ГЕМ - ПРОМ» доо Алексинац.

03.05.2016.  План и програм пописа имовине стечајног дужника
Дана 03.05.2016. године донет је од стране стечајног управника План и програм пописа имовине стечајног дужника, који обухвата:
1.Одређивање пакета имовине;
2.Одређивање приоритетне имовине за пописивање;
3.Одређивање пописних комисија – броја комисија и њихових задатака;
4.Одређивање метода процене вредности имовине;
5.Именовање чланова пописних комисија и накнаде за њихово ангажовање;
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6.Пописивање имовине;
7.Одређивање рокова за вршење пописа;
8.Одређивање статуса имовине на основу релевантне документације;
9.Одређивање резервног модела израде пописа.

03.05.2016.  Одлука стечајног управника о образовању Пописне комисије
Дана 03.05.2016. године стечајни управник доноси одлуку о образовању пописне комисије, која је обавезна да изврши попис и
вредновање целокупне непокретне и покретне имовине стечајног дужника и да достави извештај о попису најкасније до 15.05.2016.
године.

04.05.2016.  Захтев Привредном суду у Нишу
Дана 04.05.2016. године стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу захтев за давање сагласности на План и програм пописа
имовине стечајног дужника и на ангажовање лица у Пописној комисији.

05.05.2016.  Захтев за издавањем листова непокретности
Стечајни управник упутио је РГЗ Одсеку за катастар непокретности Алексинац захтев за издавањем листова непокретности за све
непокретности које се по било ком основу воде на име стечајног дужника «ГЕМ - ПРОМ» доо Алексинац у њиховом катастарском
операту.

05.05.2016.  Овера ОП - обрасца
Извршена је овера ОП обрасца у Основном суду у Пироту.

06.05.2016.  Уговор о отварању и вођењу текућег динарског рачуна
Стечајни дужник је са Комерцијалном банком ад  Београд закључио Уговор о о отварању и вођењу текућег динарског рачуна правног
лица број 16/003577, дана 06.05.2015. године, којим је отворен нови рачун стечајног дужника број: 205-232155-83.

06.05.2016.  Решење о престанку радног односа отказом уговора о раду
Запосленој Слађани Вељковић из Алексинца, која је Одлуком оснивача од 29.05.2015. године именована за директора друштва, стечајни
управник је доставио отказ уговора о раду, чиме јој престаје радни однос услед отварања стечајног поступка над стечајним дужником
«ГЕМ - ПРОМ» доо Алексинац, са даном отварања стечајног поступка.

06.05.2016.  Решење о престанку радног односа отказом уговора о раду
Запосленој Милени Јанковић из насеља Моравац, општина  Алексинац, која је Решењем директора стечајног дужника распоређена за
обављање послова на радном месту помоћни продавац,  отказује се уговор о раду, чиме јој престаје радни однос услед отварања
стечајног поступка над стечајним дужником «ГЕМ - ПРОМ» доо Алексинац, са даном отварања стечајног поступка.

06.05.2016.  Закључак Привредног суда у Нишу
Закључком Привредног суда у Нишу, стечајном управнику стечајног дужника «ГЕМ - ПРОМ» доо Алексинац - у стечају даје се сагласност
на План и програм пописа имовине стечајног дужника и на ангажовање лица, чланова пописне комисије.

06.05.2016.  Уговори о делу за чланове пописне комисије
Стечајни управник закључио је уговоре о делу са члановима пописне комисије за обављање пописа имовине стечајног дужника.

12.05.2016.  Захтев за давање сагласности на ангажовање књиговодствене агенције
На основу извршене анализе потреба за пружањем књиговодствених услуга у току вођења стечајног поступка, стечајни управник је
закључио да је неопходно ангажовати књиговодствену агенцију. У складу с наведеним, стечајни управник се овим путем обраћа
стечајном судији са захтевом за давање сагласности на ангажовање Радње за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL», Перић
Миодраг предузетник Доња Трнава, Ниш.

15.05.2016.  Извештај пописне комисије
Пописна комисија је доставила стечајном управнику Извештај о попису и вредновању целокупне непокретне и покретне имовине
стечајног дужника коју је пронашла на локацијама дужника, не улазећи у испитивање власништва над предметом пописа, према Плану
и програму пописа имовине стечајног дужника који је донео стечајни управник, дана 03.05.2016. године, за потребе преузимања
дужности стечајног управника.

25.05.2016.  Достављање Извештаја о еномско финансијском положају стечајног дужника
У складу са чланом 109. Закона о стечају, стечајни управник је доставио Привредном суду у Нишу  Извештај о економско финансијском
положају стечајног дужника «ГЕМ – ПРОМ» Алексинац у стечају.

31.05.2016.  Записник са првог поверилачког рочишта
Преузет је Записник са првог поверилачког рочишта састављен 31.05.2016. године пред Привредним судом у Нишу, у поступку стечаја
Посл. бр. 1. Ст.13/2016 над предузећем «ГЕМ - ПРОМ» доо Алексинац - у стечају.

10.06.2016.  Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности 8. П.426/2016
Примљен је позив за главну расправу у спору мале вредности  8. П.426/2016  пред Привредним судом у Новом Саду у правној ствари
тужиоца CARLSBERG SRBIJA доо Челарево против туженог «ГЕМ - ПРОМ» доо Алексинац.

10.06.2016.  Опомена Пореске управе - Филијала Алексинац
Преузета је Опомена Пореске управе Филијале Алексинац од 09.05.2016. године за доспелу а неизмирену обавезу по основу
Обједињене наплате пореза и доприноса по одбитку са стањем на дан 09.05.2016. године.
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10.06.2016.  Закључак Привредног суда у Нишу
Преузет је Закључак Привредног суда у Нишу којим се налаже извршном повериоцу "БЕОКОЛП" доо Београд, у правној ствари
Ив.2273/2014, да се изјасни остаје ли при предлогу за извршење над стечајним дужником "ГЕМ - ПРОМ" доо Алексинац.

10.06.2016.  Решење Привредног суда у Нишу Посл. Бр. Ив.1995/2014
Решењем Привредног суда у Нишу у извршној ствари извршног повериоца "NELT CO" доо Београд, против  извршног дужника "ГЕМ -
ПРОМ" доо Алексинац - у стечају, обуставља се поступак принудног извршења услед наступања правних последица отварања поступка
стечаја над извршним дужником.

10.06.2016.  Обавештење купцу о отварању стечајног поступка
Преузето је Oбавештење о отварању стечаја Решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.бр. 4/2016 од 26.04.2016. године над стечајним
дужником "БАНИНИ ТРАДЕ" доо Кикинда из Кикинде.

25.06.2016.  Обавештење о отварању стечајног поступка Привредном суду у Новом Саду
Привредном суду у Новом Саду достављено је обавештење о отварању стечајног поступка над «ГЕМ-ПРОМ» доо Алексинац са захтевом
да се у парници број 8. П.426/2016 између тужиоца «Carlsberg Srbija» доо Челарево и туженога «ГЕМ-ПРОМ» доо Алексинац 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.
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Прилози

11.09.2016.Датум:

ГЕМ - ПРОМ ДОО Алексинац - у стечајуНазив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст. 13/2016

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:26.04.2016. 30.06.2016.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:26.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја
20.000,00

POVRACAJ_PREDU
JMA-2154207

13.05.2016.

Укупно: 20.000,00

20.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Слободан Ковачевић ПР Занатска радња "ФОРМАТ ГЛАСС" 2.500,00074/16 04.05.2016.

Укупно: 2.500,00

Гориво и мазиво

"НИС" а.д. Нови Сад 3.000,001100097 26.04.2016.

"НИС" а.д. Нови Сад 4.999,861568235 08.05.2016.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 5.000,002247000071096 25.05.2016.

"ЕКО СЕРБИА" а.д. Београд 3.000,002247000072354 28.06.2016.

Укупно: 15.999,86

Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије" 200,00БИ 15206 03.05.2016.

ЈП "Пошта Србије"
1.288,00

RE120625697-
120625825RS

04.05.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE120626335RS 06.05.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE205073053RS 10.05.2016.

«Телеком Србија» а.д., Београд
200,00

53-175-066-
2880322

20.05.2016.

ЈП "Пошта Србије"
1.416,00

RE151470916-
151471050RS

06.06.2016.

ЈП "Пошта Србије"
276,00

RE120628591-
120628628RS

08.06.2016.

ЈП "Пошта Србије"
368,00

RE151472174-
151472205RS

09.06.2016.

ЈП "Пошта Србије"
184,00

RE151472695-
151472700RS

10.06.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE120630017RS 27.06.2016.
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Пошта и телефон

«Телеком Србија» а.д., Београд
500,00

09-176-010-
2759931

20.06.2016.

Укупно: 4.732,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.06.2016.

Укупно: 390,00

Дневнице и путни трошкови

ЈП "Путеви Србије" 70,0012802-677019 05.05.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0012802-711533 09.05.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0012907-205287 09.05.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0012905-725026 14.05.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0012802-022671 20.05.2016.

ЈП "Путеви Србије" 90,0012906-682018 27.05.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0012802-295037 10.06.2016.

ЈП "Путеви Србије" 70,0012904-170245 10.06.2016.

Укупно: 580,00

Бруто зараде по уговору о делу

Петровић Жаклина
5.000,00

Уг. о делу - попис
1

16.05.2016.

Антанасијевић Миодраг
5.000,00

Уг. о делу - попис
2

16.05.2016.

Костур Љубинко
5.000,00

Уг. о делу - попис
3

16.05.2016.

Укупно: 15.000,00

Књиговодствене услуге

Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"
8.000,00

83-16-02002-
00467-000256

30.06.2016.

Укупно: 8.000,00

Административне таксе

Основни суд у Пироту 275,0003052016 03.05.2016.

РГЗ-Служба за катастар непокретности Алексинац 977,0092-002 20.05.2016.

РС Министарство финансија-Републичке административне таксе 400,0092-002 РАТ 20.05.2016.

ЈП "Пошта Србије" 690,0009062016 09.06.2016.

РС Министарство финансија-Републичке административне таксе
345,00

92-
002/РАТ10062016

10.06.2016.

Агенција за привредне регистре 545,0076-41033788 24.06.2016.

Укупно: 3.232,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)

Агенција за лиценцирање стечајних управника 10.000,006137-659415 29.06.2016.

Укупно: 10.000,00

60.433,86Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 80.433,86
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-
215058-2
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30015378000-34
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7251210036928-27
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-232155-83
Eurobank A.D.- Beograd, 250-3010000545770-38
NLB banka A.D.- Beograd, 310-204157-6
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000516-53
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-49000500-52
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010729-66

26.04.2016. 0,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:26.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Предујам за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја 20.000,0013.05.2016.

Укупно: 20.000,00

20.000,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:26.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.06.2016.

Укупно: 390,00

390,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2016. 19.610,00
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