
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1. Ст. 13/2016

19.07.2019.

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: Бранислава Панић

Број лиценце: 155-0349

27005705Матични број:

1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-247456-61Текући рачуни стечајног дужника:

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5.  овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: до:01.04.2019. 30.06.2019.

 9.

Остала имовина

0,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

20.654,00Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

20.654,00

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.

01.04.2019.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.04.2019. године:

     1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 20.654,00 динара сачињавају:
            - на текућем рачуну број 205-247456-61, отвореном код «Комерцијалне банке» ад Београд, налазе се новчана средства у износу
од 20.167,00 динара. (Извод бр. 3 од 01.11.2018. године).
            - у благајни се налази износ од 487,00 динара.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

20.654,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

0,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

0,00

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

0,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

20.654,00

Укупно

0,00

Коментар

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

 8.

20.654,00Готовина 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

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

20.654,00

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

0,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

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

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

0,00

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

0,00

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

0,00

0,00

 4.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 1.

 6.

Остала имовина

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене

0,00

 7. 0,00 0,00

 5.

0,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

0,00

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Лиценце и патенти

 4.

 1.

0,00

 3.

Потраживања (настала у извештајном периоду)

0,00

Предујам за покретање стечаја

Залихе 0,00

 8.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

0,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

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 извештајном периоду није било готовинских прилива ни по једном основу.
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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 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 0,00 0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

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

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

0,00 0,004. Гориво и мазиво 0,00 0,000,00

0,00 104,005. Пошта и телефон 104,00 0,00104,00

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 0,008. Платни промет 0,00 0,000,00

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

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

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

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

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

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 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 0,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 104,0010.000,00 104,00 104,00 10.000,00

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

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

Коментар
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

потраживања по окончању парница које се воде против «ЕПС Дистрибуција» доо Београд и «Комерцијална банка» ад Београд,
одобравају се трошкови стечајног поступка који су настали у извештајном периоду од 01.04.2019. године до 30.06.2019. године у износу
од 104,00 динара (пошта и телефон - 104,00 динара),  јер су исти предвиђени завршним рачуном стечајног управника у периоду до
окончања стечајног поступка и брисања стечајног дужника из Регистра привредних субјеката као и насталих обавеза стечајног дужника
као стечајне масе.
        Укупно одобрење трошкова за други квартал 2019. године износи 104,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

        У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

        5. Пошта и телефон -  Износ од 104,00 динара се односе на:
            - трошкове слања поште у извештајном периоду у укупном износу од 104,00 динара (слање дописа ЈП ЕПС Београд - укупно 1
писмо).

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

        У извештајном периоду није било готовинских одлива на име трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

        5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 104,00 динара се састоји од:
            - исплаћених трошкова за слање поште из месеца априла 2019. године преко благајне у укупном износу од 104,00 динара.

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

68.556.934,58

9.

0,00

0,00

10.773.797,03

0,00

0,00

0,00

56.913.329,34

5.

56.913.329,34

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

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

0,00

0,00

Укупно без депозита

845.396,66

0,00

845.396,66

10.773.797,03

Врста одлива

Разлучни повериоци

68.556.934,58

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по наведеном основу.
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2019.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

20.167,00 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2019.

 5.

0,00

 4.

20.167,00

 2. 0,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

         У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајне масе бр. 205-0000000247456-61, који се води код
«Комерцијалне банке» ад Београд.

104,00

Крајње стање у благајни

487,0001.04.19.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 383,0030.06.2019.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

        На почетку извештајног периода стање у благајни је износило 487,00 динара.
        У току извештајног периода је регистрован одлив на име трошкова слања поште у извештајном периоду у износу од 104,00 динара.
        На крају извештајног периода крајње стање у благајни је износило 383,00 динара.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Укупно

У току извештајног периода од стране стечајног управника није било ангажованих стручних лица, као ни исплата по наведеном основу.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

0,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

20.550,00

Лиценце и патенти

0,00

20.550,00

 8.

30.06.2019.

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 периода

     1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 20.550,00 динара сачињавају:
        - На текућем рачуну број 205-247456-61 налази се износ од 20.167,00 динара (Извод бр. 3 од 01.11.2018. године - «Комерцијална
банка» ад Београд).
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        - у благајни се налази износ од 383,00 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

03.04.2019.  ОПОМЕНЕ пред подношење предлога за извршење - Електропривреда Србије
Стечајном управнику су достављене две опомене пред подношење предлога за извршење на основу веродостојне исправе од стране ЈП
"ЕПС" Београд.  Огранак ЕПС Снабдевање од 26.03.2019. и 27.03.2019. године.

16.04.2019.  ОДГОВОР на Опомене пред подношење предлога за извршење
У вези Опомене пред подношење предлога за извршење на основу веродостојне исправе од 27.03.2019. године на име утрошене
електричне енергије за објекат на адреси: ул. Алексе Маркишића бр. 41, 18230 Сокобања и Опомене пред подношење предлога за
извршење на основу веродостојне исправе од 26.03.2019. године на име утрошене електричне енергије за објекат на адреси: ул.
Момчила Поповића бр. 142, 18220 Алексинац, који су упућени на адресу «ГЕМ – ПРОМ» доо Алексинац, стечајни управник доставља
Јавном предузећу «Електропривреда» Србије Београд ОДГОВОР на Опомене пред подношење предлога за извршење.

25.04.2019.  ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар – март
Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за
период јануар – март 2019. године.

03.05.2019.  ОДГОВОР на допис - ЈП ЕПС
Јавно предузеће Електропривреда Србије доставља стечајном управнику Одговор на допис од дана 30.04.2019. године.

05.06.2019.  Допис Основног јавног тужилаштва Алексинац КТ бр. 1239/14
Основно јавно тужилаштво из Алексинца доставља обавештење стечајном управнику од 29.05.2019. године, којим се обавештава
стечајни управник да је одбачена кривична пријава садржана у извештају Полицијске станице у Алексинцу, која је поднета против
осумњиченог М.О. из Алексинца, због кривичног дела крађа из чл. 203, ст. 2 у вези ст. 1 Кривичног законика у покушају у вези чл. 30
Кривичног законика, учињеног на штету ГЕМ-ПРОМ доо Алексинац.

30.06.2019.  Редовне активности стечајног управника на спровођењу стечајног поступка
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Прилози

19.07.2019.Датум:

ГЕМ - ПРОМ ДОО Алексинац - у стечајуНазив стечајног дужника:

Број предмета: 1. Ст. 13/2016

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2019. 30.06.2019.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2019.за период од: 30.06.2019.

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон

ЈП «Пошта Србије Београд» 104,00RE415479734RS 16.04.2019.

Укупно: 104,00

104,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 104,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
JUBANKA a.d. Beograd, 180-7251210036928-27
NLB banka A.D.- Beograd, 310-204157-6
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-247456-61

01.04.2019. 20.654,00Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2019.за период од: 30.06.2019.

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон

ЈП «Пошта Србије Београд» 104,0016.04.2019.

Укупно: 104,00

104,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2019. 20.550,00
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