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Решењем Привредног суда у Београду број 25.Ст-2939/2011 од
02.04.2012. године, одређен сам да у својству независног стручног лица
пратим спровођење плана у интересу свих поверилаца обухваћених
Планом реорганизације.

Планом реорганизације је предвиђено да ће независно стручно лице
на основу извештаја представника органа управљања и дневних контрола
пословања, тромесечно извештавати повериоце о економским
активностима и мерама спровођења Плана реорганизације.

Имајући у виду да начин обавештавања није детаљније разрађиван,
примениће се одредба члана 171. Закона о стечају, којом је прописано да
током спровођења усвојеног плана реорганизације сви повериоци на које се
план односи имају право на информисање и приступ актима субјекта
реорганизације у складу са одредбама закона којим се уређују привредна
друштва која се односе на право акционара на информисање и приступ
актима друштва.

Чланом 465. Закона о привредним друштвима прописана је обавеза
стављања на располагање сваком акционару аката и докумената друштва у
циљу вршења увида и копирања о свом трошку, током радног времена.
Другим ставом истог члана је прописано да се сматра да је обавеза
извршена за документа за које је друштво омогућило слободан приступ и
преузимање са интернет странице друштва без накнаде што ће бити случај
и са овим извештајем.

План реорганизације ИГМ "ТРУДБЕНИК" ад Београд је потврђен
решењем број 25.Ст-2939/2011 од 02.04.2012. године које је постало
правноснажно дана 11.06.2012. године. Сагласно Плану реорганизације, за
дан почетка примене плана одређен је пети дан од дана правноснажности
решења којим је потврђено његово усвајање, односно 18.06.2012. године.



Сагласно усвојеном плану, прво су намирене обавезе стечајног
поступка. У оквиру ових обавеза исплаћене су текуће обавезе које се
односе на трошкове пословања, а затим је извршена исплата предујма
повериоцу који је предујмио трошкове за отварање стечаја, као и награда
стечајном управнику сагласно усвојеном плану.

Планом реорганизације је предвиђено да се у року од 15 дана од дана
правноснажности решења о потврђивању његовог усвајања исплате сви
повериоци прве и друге класе, односно повериоци првог и другог исплатног
реда.

Независно стручно лице потврђује да су сви повериоци прве и
друге класе, односно првог и другог исплатног реда исплаћени
26.06.2012. године, осим два повериоца за која нису били познати
уплатни рачуни, којима је уплата извршена дана 27.06.2012. године.

Исплатом поверилаца прве и друге класе, односно првог и другог
исплатног реда, План реорганизације у овом делу је испоштован у целости.

У складу са новим Законом о привредним друштвима који је ступио на
снагу након подношења предлога Плана реорганизације, стечајни дужник
након обустављања стечаја је био у обавези да изврши усаглашавање
својих аката са тим законом, што је и учињено.

Према Плану реорганизације предвиђено је да се мера продаје
покретне имовине спроведе у року од једне године од усвајања плана, а
мера промене основне делатности у року од шест месеци.

До 30.09.2012. године извршена је продаја моторних возила, а у току је
оглашавање продаје радионичке машинске опреме за обраду метала.

Продаја се врши прикупљањем затворених понуда, а оглашава се у
дневним листовима са одређивањем почетне цене.

Продаја моторних возила је реализована 24.08.2012. године, када је
купац измирио понуђену цену уплатом на рачун субјекта реорганизације.

Дана 20.09.2012. године, објављен је оглас у дневном листу "Новости"
о продаји дела покретне имовине коју чине радионичке машине за обраду
метала.

Поред наведених продаја покретне имовине, у субјекту реорганизације
се ради на припреми за продају остале покретне имовине као што су
резервни делови и отпадни материјали.

Субјекат реорганизације до сада није радио на пословима промене
основне делатности, али треба истаћи да рок за обављање ове активности
није истекао.

Поред радова на продаји покретне имовине, субјекат реорганизације је
приступио сређивању документације о имовини у делу који се односи на
уговоре о закупу непокретности, као и закључивању нових уговора о закупу
са постојећим и новим закупцима, имајући у виду да обуставом стечаја
претходно закључени уговори о закупу су престали да важе.

Посебно треба истаћи ангажовање на сређивању стања у области
евидентирања потрошње електричне енергије закупаца, и стварање услова
наплате стварне потрошње појединачно по сваком закупцу чиме се
избегавају несугласице и могућност неовлашћеног коришћења.
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