
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

3. Ст.83/2012

11.05.2015.

Привредно друштво за производњу, услуге и трговину
АТОМИК ДОО Ниш - у стечају

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић

Име и презиме стечајног судије: Момир Тасић

Број лиценце: 20-16

07405871Матични број:

1) 200-2375270101034-56 ,  Поштанска штедионица а.д.Текући 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:01.01.2015. 31.03.2015.

 9.

Остала имовина

12.245.200,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

24.714.350,11Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

237.428,24

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

5.313.219,43

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

6.822,27

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.01.2015.

 10.

0,00

6.918.502,44

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

1а

Коментар

Почетни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

24.714.350,11

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

6.918.502,44

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

12.245.200,00

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

237.428,24

Укупно

5.313.219,43

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине услед накнадно пронађене или произведене имовине.

 8.

237.428,24Готовина 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

5.313.219,43

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

6.918.502,44

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

24.714.350,11

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

12.245.200,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

Није било умањене имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 6.918.502,44

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

12.245.200,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

24.476.921,87

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

5.313.219,43

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 овом периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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

Детаљна спецификација прилива дата је у табели под називом "спецификација прилива" у прилогу.
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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

495.310,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 495.310,000,00

6.100,00 0,002. Судски трошкови 0,00 6.100,000,00

120.000,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 120.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

110.000,00 15.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 20.000,00 125.000,000,00

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 0,00731.410,00 20.000,00 15.000,00 746.410,00

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

1.881,00 887,951. Канцеларијски материјал 1.887,95 887,951.881,00

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

243,00 208,005. Пошта и телефон 708,00 208,00243,00

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

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

0,00 240,378. Платни промет 700,00 0,00240,37

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

90.000,00 10.000,0016. Књиговодствене услуге 10.000,00 70.000,0030.000,00

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 2.045,0019. Административне таксе 2.045,00 2.045,000,00

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

150.650,50 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 150.650,500,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 32.364,37242.774,50 15.340,95 13.381,32 223.791,45

Tабела 26.
Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА,
Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.
1. По решењу стечајног судије од 30.12.2014. године одобрени су трошкови за месец Јануар 2015. године у износу од 12.000,00 динара.
2. По решењу стечајног судије од 24.04.2015. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец Фебруар 2015. године у
укупном износу од 15.408,00 динара. Истим Решењем је одобрена исплата трошкова и за месец Март 2015. године у укупном износу од
7.932,95 динара.

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

Колона: СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОД.
Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.
Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.
Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.
Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.
У наредни период као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

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

23.813.022,02

7.

0,00

0,00

4.967.097,57

0,00

0,00

0,00

17.201.162,12

 5.

17.201.162,12

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

259.257,84 3.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

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

259.257,84

0,00

0,00

Укупно без депозита

1.385.504,49

0,00

1.385.504,49

4.967.097,57

Врста одлива

Разлучни повериоци

23.813.022,02

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

244.249,91 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2015.

 5.

30.240,37

 4.

211.885,54

 2. -2.124,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

Почетно стање на т.рачуну ст.дужника на дан 01.01.2015.године износи 244 045,75 динара, односно овај износ је мањи за 204,16.динара
у односу на исказано почетно  стање од 244 249,91 динара  на дан 01.01.2015.године у ЕРС-у. Разлика се јавља због  грешке у плаћању
јер је трошак  по рачуну АЛСУ бр. VII-32-4/1/1465/2013 од 26.06.2013.год по основу тарифног броја 6. у износу од 204,16.динара два пута
плаћен 23.12.2013 и 12.11.2013.године , а у ЕРС није унет као  накнадни трошак.Због тога је и стање на крају извештајног периода на
текућем рачуну 211 681,38 динара, а у ЕРС-у  је то износ од   211 885,54 динара , односно за 204,16.динара више него  на т.рачуну
ст.дужника.

Приликом плаћања Тарифе АЛСУ по следећем рачуну, исти ће бити плаћен у мањем износу за  износ дупло плаћеног рачуна од
204,16динара.
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2.124,00

Крајње стање у благајни

0,6001.01.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 2.124,00

 4. 0,6031.03.2015.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

"Роник" књиговодствена агенција Ниш1. 30.000,00

30.000,00Укупно

У извештајном периоду плаћена су дуговања ангажованој   књиговодственој  агенцији "Роник" из Ниша за обављање књиговодствено-
рачуноводствених послова за стечајног дужника у бруто износу од 30.000,00 динара  и  то за месеце април. мај и јун 2013.године.
У извештајном периоду настале су обавезе по основу књ.услуга у износу од 10 000,00 динара и то за месец фебруар 2015.године због
редовног књижења и израде редовног финансијског извештаја ст.дужника за 2014.годину.Овај износ није плаћен  у извештајном
периоду.

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

5.313.219,43

12.245.200,00

6.918.502,44

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

24.681.985,74

Лиценце и патенти

0,00

205.063,87

 8.

31.03.2015.

0,00

 6.

Укупно без депозита

6.822,27 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

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

02.02.2015.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Урађен квартални извештај за период 01.10-31.12.2014. године и достављен ст.судији, одбору поверилаца, предесднику скупштине
поверилаца и АЛСУ Београд.

19.01.2015.  Примљен Закључак Привредног суда 19.01.2015. године
Примљен је закључак Привредног суда у Нишу посл. бр. 3. Ст. 83/2012 од 19.01.2015. године, којим се констатује обавеза стечајног
управника да достављањем плана трошкова обавештава ст. судију о планираним трошковима за наредни период. Такође, судија нема
обавезу давања сагласности на поднети план трошкова, те уколико се не огласи по поднетом захтеву, сматра се да нема примедби.
Стечајни управник је дужан да уз каснији захтев за одобрење трошкова достави и доказе да су трошкови стварно и настали.

20.01.2015.  Одложено рочиште за главну расправу у парници 5П 667/2014 пред Привредним судом у Нишу
У парници која се води пред Привредним судом у Нишу, посл. бр. 5 П. бр. 667/2014 ради утврђења права својине над непокретном
имовином ст.дужника ( стана од 87,60м2 у Нишу), вредност спора 4 945 00,00 динара, који је  по основу Уговора бр.1073 о начину
отплате неотплаћеноог дела стана личним средствима радника, дат на коришћење  са моогућношћу откуппа истог бившем раднику
Душану Миљковићу из Ниша са којим се води парница.
Ангажовани  судски вештак економске струке сачинио је Извештај о начину и изноосима који су плаћени за куповину стана.Рочиште  за
главну расправу које је заказано за 20.01.2015.гоод није одржано.
Тужилац Душан Миљковић подносио је поднеске од 13.01.2015, 30.01.2015.год и 09.02.2015.год.

23.01.2015.  Примљен Закључак Привредног суда од 13.01.2015. године
Дана 23.01.2015. године ст. управник је примио Закључак Привредног суда у Зрењанину којим се обавештава стечајни дужник као
извршни поверилац  у поступку посл. бр. Ив. 1966/2010 о времену и месту спровођења извршних радњи.

30.01.2015.  Поднет захтев за сагласност на план трошкова за Фебруар 2015. године
Ст. управник је 30.01.2015. године поднео Привредном суду "захтев за сагласност на план трошкова стечајног дужника за период  01.02.-
28.02.2015. године" у износу од 22.000,00 динара. Уз захтев је и приложено образложење трошкова.

23.02.2015.  Поднет поднесак пономоћника ст.дужника у парници 5П 667/2014
Пуномоћник ст.дужника адвокат  Снежана Татић из Ниша , у парници 5П667/2014  поднела је поднесак  23.02.2015.године, у коме се
иззјаснила о Извештају ангажованог  судског вештака екномске струке, тако што је прихватио  вештачење у претежном делу и прецизно
се изјаснио о свим наводима тужиоца из претходних поднесака и о свим наводима из тужбе и  о  свим налозима из Другостепене
Одлуке Привредног апелационог суда.

27.02.2015.  Примљен налог Привредног суда од 25.02.2015. године
Дана 27.02.2015. године ст. управник је примио налог Привредног суда од дана 25.02.2015. године посл. бр. 3. Ст. 114/2011 којим се ст.
управнику налаже да достави податке о имовини ст. дужника која може бити предмет конверзије.Стечајни управник је поднеском
доставио податке о имвини стечајног дужика тако што сеизјаснио да ст.дужник нема имовину која би евентуално моглла бити предмет
конверзије.

27.02.2015.  Поднет захтев за сагласност на план трошкова за Март 2015. године
Ст. управник је предао Привредном суду дана 27.02.2015. године "захтев за сагласност на план трошкова стечајног дужника за период
01.03.-31.03.2015. године" у износу од 13.200,00 динара. Уз захтев је поднето и образложење трошкова као прилог.

10.03.2015.  Одржано рочишште за главну расправу у парници 5П667/2014
Дана 10.03.2015.год, одржано је рочиште за главну расправу у предмету 5 П 667/2014  и на рочишту тужилац Миљковић Душан из Ниша,
тражио је у да се омогући извођење доказа  саслушањем  сведока, бивших радника код ст.дужника. Наредно рочиште заказано је за
20.04.2015.године.

30.03.2015.  Примљен Закључак стечајног судије од 20.03.2015. године
Ст. управник је примио Закључак стечајног судије у којем се налаже ст. управнику да се изјасни о тренутној фази ст. поступка, и даљем
току ст. поступка и његовом окончању.

31.03.2015.  Предат захтев за сагласност на план трошкова за Арпил 2015. године
Ст. управник је дана 31.03.2015. године поднео Привредном суду "захтев за сагласност на план трошкова стечајног дужника за период
01.04.- 30.04.2015. године" у износу од 12.000,00 динара. Уз захтев је поднето и образложење трошкова као прилог.
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Прилози

11.05.2015.Датум:

Привредно друштво за производњу, услуге и трговину
АТОМИК ДОО Ниш - у стечају

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 3. Ст.83/2012

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.01.2015. 31.03.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2015.за период од: 31.03.2015.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Гордана Јовановић пр. стечајни управник Ниш 5.000,00227 31.01.2015.

Гордана Јовановић пр. стечајни управник Ниш 5.000,00232 28.02.2015.

Гордана Јовановић пр. стечајни управник Ниш 5.000,00236 31.03.2015.

Укупно: 15.000,00

15.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, Beograd 606,95233 21.03.2015.

OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, Beograd 281,00234 23.03.2015.

Укупно: 887,95

Пошта и телефон

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 104,00228 02.02.2015.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 104,00229 02.02.2015.

Укупно: 208,00

Платни промет

Поштанска штедионица ад.Београд 40,37226 06.01.2015.

Поштанска штедионица ад.Београд 200,00230 02.02.2015.

Укупно: 240,37

Књиговодствене услуге

Роник 10.000,00231 28.02.2015.

Укупно: 10.000,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре РС 2.045,00235 28.03.2015.

Укупно: 2.045,00

13.381,32Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 28.381,32
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
200-2375270101034-56 ,  Поштанска штедионица а.д.Београд

01.01.2015. 244.250,51Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2015.за период од: 31.03.2015.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, Beograd 910,0005.01.2015.

OFFICE 1 SUPERSTORE DOO, Beograd 971,0005.01.2015.

Укупно: 1.881,00

Пошта и телефон

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 81,0005.01.2015.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 81,0005.01.2015.

ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ 81,0005.01.2015.

Укупно: 243,00

Платни промет

Поштанска штедионица ад.Београд 40,3706.01.2015.

Поштанска штедионица ад.Београд 200,0002.02.2015.

Укупно: 240,37

Књиговодствене услуге

Роник 10.000,0005.01.2015.

Роник 10.000,0005.01.2015.

Роник 10.000,0005.01.2015.

Укупно: 30.000,00

32.364,37Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2015. 211.886,14
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