
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2. Ст. 17/2015

26.07.2016.

Акционарско друштво за саобраћај туризам и
угоститељство АУТОСАОБРАЋАЈ Крагујевац - у стечају

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Број лиценце:

07149018Матични број:

1) Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-17904-71Текући рачуни стечајног дужника:

2) Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-26640-53

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-221282-13

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:01.07.2015. 30.09.2015.

 9.

Остала имовина

322.523.701,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

399.981.596,26Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

814.773,10

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

76.370.297,16

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.

01.07.2015.

 10.

272.825,00

0,00

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

1а

Коментар

Стечајни биланс на на почетку периода чине:
1.Готовина у износу од 814.773,10 динара.
5.Потраживања у износу од 76.370.297,16 динара.
7.Удели или акције код других правних лица у износу од 272.825,00 динара
9.Некретнине, постројења и опрема у износу од 322.523.701,00 динара

1Акционарско друштво за саобраћај туризам и угоститељство АУТОСАОБРАЋАЈ Крагујевац - у стечају - Извештај за  јул - септембар
2015.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

399.981.596,26

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

272.825,00

 8.

0,00

0,00

322.523.701,00

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

814.773,10

Укупно

76.370.297,16

Коментар

У току извештајног периода није било повећања имовине, по основу накнадно пронађене имовине.

 8.

814.773,10Готовина 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

76.370.297,16

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

272.825,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

399.981.596,26

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

322.523.701,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

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

271.028,490,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

272.825,00

0,00 0,00

0,00

271.028,49

0,00

Лиценце и патенти

322.523.701,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

398.895.794,67

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

76.099.268,67

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.
Извршена је наплата потраживања у износу од 271.028,49 динара.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

621.658,49

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

1.231.703,69

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

595.183,201.216.841,69

0,00

38,57

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

271.028,49

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

595.183,20

2а

0,00907.587,55

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

14.862,00

0,00

14.862,00

0,00

Коментар

У току извештајног периода оставрен је прилив на текући рачун стечајног дужника у износу од 907.587,55 и то :

1. Прилив по основу камате на средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 38,57 динара.

2. По основу наплате потраживања износ од 271.028,49 динара.

3. По основу закупа у извештајном периоду износ од  621.658,49 динара.

4. По основу потраживања насталих у извештајном периоду, износ од 14.862,00 динара.

Спецификација наведених прилива чини саставни део извештаја.

3Акционарско друштво за саобраћај туризам и угоститељство АУТОСАОБРАЋАЈ Крагујевац - у стечају - Извештај за  јул - септембар
2015.



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

461.589,10 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 461.589,100,00

0,00 69.971,002. Судски трошкови 69.971,00 0,0069.971,00

50.000,00 150.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 150.000,00 200.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

30.000,00 150.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 150.000,00 180.000,000,00

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 69.971,00541.589,10 369.971,00 369.971,00 841.589,10

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

9.209,00 11.026,001. Канцеларијски материјал 21.000,00 6.871,0013.364,00

0,00 46.838,422. Електрична енергија 250.000,00 46.838,420,00

0,00 13.191,143. Комуналне услуге 25.000,00 13.191,140,00

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

10.061,20 10.673,685. Пошта и телефон 13.171,28 7.099,2813.635,60

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

650,00 2.400,007. Текуће одржавање 12.000,00 0,003.050,00

0,00 2.612,638. Платни промет 8.000,00 0,002.612,63

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 31.200,00 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

63.683,00 272.928,0015. Бруто зараде по уговору о делу 285.000,00 90.976,00245.635,00

7.500,00 45.000,0016. Књиговодствене услуге 45.000,00 15.000,0037.500,00

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

0,00 11.002,8018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 12.000,00 11.002,800,00

4.360,00 0,0019. Административне таксе 30.000,00 0,004.360,00

0,00 211.603,3520. ПДВ 1.200.000,00 0,00211.603,35

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

0,00 58.200,0022. Трошкови оглашавања 60.000,00 0,0058.200,00

0,00 0,0023. Трошкови продаје имовине 0,00 0,000,00

20.000,00 60.000,0024. Остали трошкови стечајне масе 60.000,00 20.000,0060.000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 649.960,58115.463,20 2.052.371,28 745.476,02 210.978,64

Стечајни управник је 24.07.2015. године, 21.08.2015. године и 21.09.2015. године стечајном судији поднео Предлог плана трошкова за
јул, август и септембар месец 2015. године, укупном износу  од  динара  2.389.971,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 1.115.447,02  динара.

Обавеза стечајног управника у складу са чл.27. ст.1. тач.9. Закона о стечају, је да стечајном судији и даље доставља месесчни план
трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за наредни месец, остаје непромењена, с тим што је неопходно да се пре исплате
стварно насталих трошкова за предметни месец, поднесе стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и
висини, насталих трошкова.

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

До краја извештајног периода стечајни управник je тражио одобрење за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и
трошкова стечајне масе,  и за исте добио одобрења за исплату: решења бр 2.Ст.17/2015 од 30.07.2015.године, 25.08.2015. године,
16.09.2015. и 02.10.2015. године.

Трошкови стечајног поступка:
2.Судски трошкови у износу од 69.971,00 динара, односе се на опомену за плаћање судске таксе у предмету пословни бр.П-1091/2015
од 08.09.2015. и то таксу на жалбу против пресуде у укупном износу од 69.191,00 динара као и 780,00 динара за опомену.
3.Прелиминарана награда стечајног управника - у износу од  150.000,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника-стварно настали трошкови накнаде стечајног управника износе 150.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:
1. Канцеларијски материјал.
Трошкови се односе на  набавку регистратора, папира за штампу, коверти, пвц фолија, а све у сврху израде и ажурирање документације
неопходне за обављање стечајног поступка.
Стварно настали трошкови набавке канцеларијског материјала износе 11.026,00 динара.
2.Трошкови електричне енергије у износу од 46.838,42 динара. Део насталих трошкова електричне енергије односи се и на имовину
стечајног дужника која је издата у закуп па ће иста бити фактурисана закупцима.
3.Трошкови комуналних услуга у износу од 13.191,14 динара.
5. Пошта и телефон-стварно настали трошкови поштанских услуга износе  10.673,68 динара.Трошкови поште односе на слање
поштанских пошиљки  надлежним институцијама и слања обавештења повериоцима чија су потраживања оспорена .
7.Трошкови текућег одржавањау износу од 2.400,00 динара. Трошкови текућег одржавања односе се на набавку брава и катанаца за
објекте стечајног дужника за које је било потребно променити старе и ставити нове, кao и остали трошкови текућег одржавања.
8. Платни промет-стварно настали трошкови платног промета износе 2.612,63 динара, који су и плаћени, у извештајном периоду.
15. Ангажовање по Уговору о делу:
1.Гордане Кујунџић дипл.ек. из Крагујевца, ул. Космајског одреда бр. 7, по уговору о делу за уношење података и пријава потраживања
поверилаца у ЕРС, послове контроле и координације по налогу стечајног управника, административне послове, припремање и обрада
документације неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања стечајног дужника и друге оперативне послове, уз
месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 динара  у периоду од 01.06.2015. године до 31.12.2015. године.
2.Тање Дачовић дипл.ек. из Крагујевца , из Крагујевца ул. Даничићева 60/10, по уговору о делу  на административно техничким
пословима, пословима евиденције поднесака, слања поште и достава поште на градском доставном подручју, уз месечну нето накнаду
у износу од 15.000,00 динара, у  периоду од 01. 06.2015. године до 31.12.2015. године.
3.Ангажовање Зорице Михајловић ек.техничар из Крагујевца, по уговору о делу, на пословима проналажења и систематизовања
документације стечајног дужника, неопходне за вођење стечајног поступка као и друге административно техничке послове који нису
дати у рад осталим ангажованим лицима, у периоду од 01.07.2015. до 31.12.2015. године, уз нето накнаду у износу од 15.000,00 динара.
16. Књиговодствене услуге:
Ангажовање Агенцијe за рачуноводство „PROXIMA“ Крагујевац, власника Звездане Писаревић, ул. Милоја Павловића 9,  по уговору о
пружању књиговодствених услуга  за израду финансијских извештаја, почетног стечајног биланса и вођење пословних књига стечајног
дужника у поступку стечаја, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара у периоду од 15.06.2015. године до 31.12.2015.
године.
19.Трошкови административних такси односе се на таксу за промену података у АПР-е и овера ОП обрасца.
20. ПДВ- стечајни дужник је обвезник ПДВ-а на месечном нивоу, обавезе по основу ПДВ-а, настале су по основу фактура издатух по
основу закупа.
22. Трошкови оглашавања односе се на оглашавање за издавање у закуп имовине стечајног дужника, објавивање огласа у једном
високотиражном дневном листу,у износу од 58.200,00 динара
24.Остали трошкови стечајне масе односе се ангажовање Агенције за консалтинг власника Биљане Ловић Обрадовић, из Крагујевца, по
уговору о пружању услуга за уношење података и пријава потраживања поверилаца у ЕРС, послове контроле и координације по налогу
стечајног управника, административне послове, припремање и обрада документације неопходне за ажурирање евиденција ради
наплате потраживања стечајног дужника и друге оперативне послове, уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000.00 динара у периоду
од 01.06.2015. године до 31.12.2015. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду, укупно износе  719.931,58  динара и то трошкови  делимично  настали у претходном
извештајном периоду и трошкови из текућег извештајног периода.
Спецификација плаћених трошкова  чини саставни део овог извештаја.

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в
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У току извештајног период нису утврђене обавезе поверилаца према стечајном дужнику.
Дана 23.09.2015. године одржано испитно рочиште пред Привредним судом у Крагујевцу.
Стечајни управник је дана 15.09.2015. године предао суду Листу признатих и оспорених потраживања, али се изјаснио да до дана
одржавања испитног рочишта, нису све пријаве испитане.
Део пријава потраживања није испитан, јер не садржи све елементе предвиђене чланом 111. Закона о стечају, па је стечајни управник
предложио да стечајни судија наложи повериоцима да пријаве уреде, након чега ће бити испитане.
Остале пријаве потраживања нису испитане због сложености. Стечајни управник је појаснио да је са највећим бројем радника стечајног
дужника потписан споразум у коме је одређена висина дуга по раднику по свим основама и одређено време доспећа обавезе. Након
закључења споразума  а пре отварања стечајног поступка одређени број радника је своја потраживања наплатио у извршном поступку
делимично или у целости, а део средстава купопродајном ценом од продатих непокретности у Буљарицама, исплаћен је од стране
синдиката одређеном број радника а не постоји комплетна документација о имовини која је продата , као ни списак лица којима су
вршене исплате. Поред тога у току је велики број извршних поступака у којима су такође одређена потраживања наплаћена.
Због свега наведеног  и потребе да суд наложи уређење неуредних пријава , уз сагласност присутних поверилаца суд је донео решење
да се испитно рочиште настави дана 23.11.2015. године.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

814.773,10 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2015.

 5.

719.931,58

 4.

1.002.429,07

 2. 907.587,55

 6.

Укупан одлив

Коментар

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на:
1. Текућем рачуну број 205-221282-13 код Комерцијална банка а.д. Београд, у износу од 1.002.429,07 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2015.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Гордана Кујунџић1. 109.170,00

Тања Дачовић2. 81.879,00

Агенција за рачуноводство „PROXIMA“3. 37.500,00

Агенција за консалтинг Б. Ловић Обрадовић4. 60.000,00

Зорица Михајловић5. 54.586,00

343.135,00Укупно

1.Гордана Кујунџић дипл.ек. из Крагујевца, ул. Космајског одреда бр. 7, по уговору о делу за пријем и сређивање документације за ЕФИ,
уношење података и пријава потраживања поверилаца у ЕРС, послове контроле и координације по налогу стечајног управника,
административне послове, припремање и обрада документације неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања
стечајног дужника и друге оперативне послове, уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 динара  у периоду од 01.06.2015. године
до 31.12.2015. године.
2.Тања Дачовић дипл.ек. из Крагујевца, ул. Даничићева 60/10, по уговору о делу  на административно техничким пословима, пословима
евиденције поднесака, слања поште и достава поште на градском доставном подручју, уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00
динара, у  периоду од 01 06.2015. године до 31.12.2015. године.
3.Зорица Михајловић ек.техничар из Крагујевца, по уговору о делу, на пословима проналажења и систематизовања документације
стечајног дужника, неопходне за вођење стечајног поступка као и друге административно техничке послове који нису дати у рад
осталим ангажованим лицима, у периоду од 01.07.2015. до 31.12.2015. године, уз нето накнаду у износу од 15.000,00 динара.
4-Агенција за рачуноводство „PROXIMA“ Крагујевац, власника Звездане Писаревић, ул. Милоја Павловића 9,  по уговору о пружању
књиговодствених услуга  за израду финансијских извештаја, почетног стечајног биланса и вођење пословних књига стечајног дужника у
поступку стечаја, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара у периоду од 15.06.2015. године до 31.12.2015. године.
5-Агенција за консалтинг власника Биљане Ловић Обрадовић, из Крагујевца, ул. Кајмакчаланска бр.30, по уговору о пружању услуга за
пријем и сређивање документације за ЕФИ, уношење података и пријава потраживања поверилаца у ЕРС, послове контроле и
координације по налогу стечајног управника, административне послове, припремање и обрада документације неопходне за
ажурирање евиденција ради наплате потраживања стечајног дужника и друге оперативне послове, уз месечну бруто накнаду у износу
од 20.000.00 динара у периоду од 01.06.2015. године до 31.12.2015. године.

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

76.694.451,87

322.523.701,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

400.493.406,94

Лиценце и патенти

272.825,00

1.002.429,07

 8.

30.09.2015.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:
1.Готовина у износу од 1.002.429,07 динара.
5.Потраживања у износу од 76.694.451,87 динара.
7.Удели или акције код других правних лица у износу од 272.825,00 динара
9.Некретнине, постројења и опрема у износу од 322.523.701,00 динара
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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

15.07.2015.  Оглашавање - Позив за достављање понуда за закуп имовине стечајног дужника и то
Дана 15.07.2015. године у дневном листу "Политика" објављен позив за достављање понуда за закуп имовине стечајног дужника и то:
1.Имовинске целина 1 коју чини аутобуска станица у Крагујевцу, Ул. Шумадијска бр. 8 на кат. пар. 4753 КО Крагујевац 1.
2.Имовинске целина 2 коју чини аутобуска станица у Тополи, Ул. Милана Благојевића бр. 1 на кат. пар. 839 КО Топола (Варош).
3.Имовинска целина 3 коју чини зграда техничких услуга у Тополи.
4.Имовинске целина 4 коју чини коју чини аутобуска станица у Лапову.
5.Имовинске целина 5 коју чини аутобуска станица у Баточини.
6.Имовинска целина 6 коју чини аутобуска станица у Рачи.
7.Имовинска целина 7 коју чини:
-помоћна зграда у Аранђеловцу, Ул. Руђера Бошковића на кат. пар. 2199 КО Аранђеловац, површине у основи 353 м2,
-помоћна зграда у Аранђеловцу, Ул. Руђера Бошковића на кат. пар. 2199 КО Аранђеловац, површине у основи 4 м2.
8.Имовинска целина 8 коју чини коју чини аутобуска станица у селу Наталинци .
9.Имовинска целина 9 коју чине објекти у Крагујевцу, Ул. Корчуланска на кат. пар. 2491/1 КО Крагујевац .
10.Имовинска целина 10 коју чини пословни простор – једна просторија за коју није утврђена делатност, површине 43 м2, у приземљу
стамбено пословне зграде у Крагујевцу у Ул. Војислава Калановића бр. 2, уписан под бројем посебног дела 23/2 у листу непокретности
9965 КО Крагујевац .
Јавно отварање понуда одржано је дана 03.08.2015.  на адреси: Агенција за приватизацију Теразије бр 23, Београд, III спрат.

21.07.2015.   Захтев за издавање уверења о историјату
Стечајни управник упутио Захтев за издавање уверења о историјату РГЗ РС за  доставу уверење о историјату свих промена од првобитног
пописа и то како у погледу носиоца права на непокретностима тако и у погледу промена бројева катастарских парцела, спајања, деобе,
снимања објеката као и свих осталих промена за следеће земљиште и објекте стечајног дужника, и то за сву непокретну имовину
стечајног дужника евидентирану у ЕФИ стечајног дужника.

03.08.2015.  Отварање понуда о закупу
Метод: Јавно прикупљање писаних понуда.
Одржано дана 03.08.2015. године у Агенцији за приватизацију.Констаована исправност коверти које садрже понуде а потом прочитан
интегрални текст понуда за све целине.
Пристигле понуде:
1.За  имовинску целину 1 -18 понуда.
2.За  имовинску целину 2 -11 понуда.
3.За  имовинску целину 3 -1 понуда.
4.За  имовинску целину 4 -1 понуда.
5.За  имовинску целину 5 -2 понуде.
6.За  имовинску целину 6 -1 понуда.
7.За  имовинску целину 7 -3 понуда.
8.За  имовинску целину 3 --.
9.За  имовинску целину 9 -2 понуде.
10.За  имовинску целину 10 -1 понуда.
Одлуку о избору најбољег понуђача, на основу анализе достављених понуда и листе свих достављених понуда, коју сачињава стечајни
управник, доноси Одбор поверилаца стечајног дужник а у складу са одредбом чл.28 Закона о стечају, о чијем избору ће сваки понуђач
бити обавештен.

13.08.2015.  Седница одбора поверилаца
Дана 13.08.2015. године, одржана седница Одбора поверилаца, ради расправљања у вези са доношењем одлуке у вези са достављени
понудама за издавање у закуп имовинских целина стечајног дужника.
Предсеник одбора поверилаца констатује да су четири члана дбора поверилаца ( Винко Јањушевић, Марко Костић, Љубинко
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РАдосављевић и Драгана Главоњић), гласала да се донесе одлука о избору најповољнијег понуђача у циљу закупа предметних
имовинских целина док су два члана( Душан Булатовић и Иванка Марковић) гласали против и један је био уздржан( Рајица Ђорђевић).
Констатује се да је одлука донета  већином гласова свих чланова одбора поверилаца.
Приступа се расправи о понудама за давање у закуп и након расаправе констатовано је:
1.ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 1:
Констатује се да је за имовинску целину 1 прихваћена понуда под редним бројем 4, понуђаћа "Аутопревоз Јањушевић" АД Прибој у
износу од 5.000.560,00 динара, са урачунатим пдв-ом.

13.08.2015.  /
2.ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 2:
Констатује се да су чланови одбора поверилаца већином гласова свих чланова , одлучили да прихвате понуду под редним бројем 10,
понуђача "МГ КООП" ДОО Аранђеловац, у износу од 620.000,00 без обрачунатог ПДВ-а.
3.ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 3:
Констатује се да су чланови одбора поверилаца већином гласова свих чланова , одлучили да прихвате понуду под редним бројем 10,
понуђача "МГ КООП" ДОО Аранђеловац, у износу од 50.000,00 без обрачунатог ПДВ-а.
4.ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 4:
Констатује се да су чланови одбора поверилаца већином гласова свих чланова , одлучили да прихвате понуду  понуђача "Спес Травел"
ДОО Крагујевац, у износу од 50.000,00 са обрачунатим ПДВ-ом.
5.ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 5:
Констатује се да су чланови одбора поверилаца већином гласова свих чланова , одлучили да прихвате понуду под редним бројем 1,
понуђача ЈП "Лепеница" Баточина, у износу од 120.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
6.ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 6:
Констатује се да су чланови одбора поверилаца већином гласова свих чланова , одлучили да прихвате понуду , понуђача "ЦМАНА" ДОО
, Крњево, у износу од 50 евра обрачунатог ПДВ-а,по средњем курсу НБС на дан уплате.
7.ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 7:
Констатује се да су чланови одбора поверилаца већином гласова свих чланова , одлучили да прихвате понуду под редним бројем 2,
понуђача "ЛАСТА" АД Београд, у износу од 75.600,00са урачунатим ПДВ-ом.
9.ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА 9:
Констатује се да су чланови одбора поверилаца већином гласова свих чланова , одлучили да прихвате понуду под редним бројем 1,
понуђача "ИЦ ИНЖЕЊЕРИНГ" ДОО Крагујевац, у износу од 50.000,00 без обрачунатог ПДВ-а.

31.08.2015.  Закључци Привредног суда Крагујевац о принудном извршењу
Након достављања обавештења о исељењу, закупцима стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка  а који нису
поступили по наведеном обавештењу о исељењу, стечајни судија је донео Закључке о принудном извршењу и тј. предавање у
ДРЖАВИНУ имовине стечајног дужника и то  :
1. За закупца "Бамирон КГ" ДОО. Крагујеваца, број решења 2.Ст.17/2015 од 04.08.2015.
2. За закупца "ИНТЕР ТУРС ПЛУС" ДОО, Аранђеловац, број решења 2.Ст.17/2015 од 13.08.2015.
3. За закупца ПР СЗТУР "ИГУАНА" Баточина, број решења 2.Ст.17/2015 од 31.08.2015.

21.08.2015.  Достава обавештења о избору најбољег понуђача за закуп пословног простора стечајног дужника
Лицима која су показала интерес за имовину која се издаје у закуп достављено обавештење о избору најбољих понуђача за закуп
пословног простора стечајног дужника, по огласу објављеном 15.07.2015. год у дневном листу Политика (у циљу заштите и намирења
интереса поверилаца)

15.09.2015.  Спровођење решења о одређивању принудног извршења
Стечајни судија је одлучујући о предлогу стечајног управника за спровођење принудно извршења донео:
1. Дана 15.09.2015. године ЗАКЉУЧАК број 2. Ст. 17/2015 којим се налаже службеном лицу одељења извршења овог суда да изађе на
лице места -Аутобуску станицу у Баточини ул. 14 октобра, Баточина, и то дана 02.10.2015. године у 10 часова са циљем спровођења
решења о одређивању принудног извршења 2. Ст. 17/2015 од 31.08.2015. године
2. Дана 14.09.2015. године ЗАКЉУЧАК број 2. Ст. 17/2015 којим се налаже службеном лицу одељења извршења овог суда да изађе на
лице места -Аутобуску станицу у Крагујевцу ул. Шумадијска бр 8, Крагујевац, и то дана 24.09.2015. године у 12 часова са циљем
спровођења решења о одређивању принудног извршења 2. Ст. 17/2015 од 04.08.2015. године исправљеног решењем бр 2. Ст. 17/2015
од 31.08.2015. године
3.

27.08.2015.  Решење  о банкротству
Привредни суд у Крагујевцу, по решењу стечајног судије број 2.Ст.17/2015 од 27.08.2015. године, донео решење којим се проглашава
БАНКРОТСТВО над стечајним дужником  и ЗАПОЧИЊЕ СЕ поступак уновчења стечајне масе стечајног дужника  и НАЛАЖЕ СЕ стечајном
управнику да обустави пословање стечајног дужника и без одлагања започне поступак уновчења стечајне масе.
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Прилози

26.07.2016.Датум:

Акционарско друштво за саобраћај туризам и
угоститељство АУТОСАОБРАЋАЈ Крагујевац - у стечају

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 2. Ст. 17/2015

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2015. 30.09.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

CMANA PTPD 7.236,2500004 01.07.2015.

БАМИРОН КГ 300.000,0000006 13.07.2015.

INTERTURS PLUS 96.000,0000007 31.07.2015.

CMANA PTPD 7.209,0000008 31.07.2015.

БАМИРОН КГ 300.000,0000009 31.08.2015.

ИНТЕРТУРС ПЛУС 96.000,0000010 31.08.2015.

CMANA PTPD 7.213,2400011 31.08.2015.

CMANA PTPD 7.183,2000012 30.09.2015.

ИНТЕРТУРС ПЛУС 96.000,0000013 30.09.2015.

БАМИРОН КГ 300.000,0000014 30.09.2015.

Укупно: 1.216.841,69

Потраживања (у извештајном периоду)

Ћосовић Светлана 2.050,00РС СЋ-07 03.07.2015.

Ћосовић Светлана 2.050,00РС СЋ-07/01 23.07.2015.

Маројевић Будимир 2.000,00РС МБ-07 28.07.2015.

Павловић Андрија 1.000,00РС ПА-07 30.07.2015.

Николић Милован 1.250,00РС  НМ - 06,07 03.08.2015.

Јанковић Бранислава 1.812,00РС  JБ /08 13.08.2015.

Милојевић Будимир 2.100,00РС МБ/08 24.08.2015.

Павловић Андрија 500,00РС ПА-09 04.09.2015.

Маројевић Будимир 2.100,00РС МБ-09 23.09.2015.

Укупно: 14.862,00

Укупни приходи: 1.231.703,69
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2015.за период од: 30.09.2015.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд Крагујевац 69.971,00П-1091/2015 15.09.2015.

Укупно: 69.971,00

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,00П-07/15 31.07.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,00П-08/15 31.08.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,00П-09/15 30.09.2015.

Укупно: 150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,00T-07/15 31.07.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,00T-08/15 31.08.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,00T-09/15 30.09.2015.

Укупно: 150.000,00

369.971,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Фотокопирница "ЦЕНТАР" 4.155,00222/15 31.07.2015.

Фотокопирница "ЦЕНТАР" 2.609,00251/15 31.08.2015.

Фотокопирница "ЦЕНТАР" 4.262,00277/15 30.09.2015.

Укупно: 11.026,00

Електрична енергија

ЕПС Дистрибуција 145,55113465689 01.08.2015.

ЕПС Дистрибуција 145,55113465527 01.08.2015.

ЕПС Дистрибуција 33.835,92113464777 01.08.2015.

ЕПС Дистрибуција 1.032,31113463900 01.08.2015.

ЕПС Дистрибуција 3.405,90113463042 01.08.2015.

ЕПС Дистрибуција 1.047,02113460793 01.08.2015.

ЕПС Дистрибуција 1.032,31113464684 01.08.2015.

ЕПС Дистрибуција 1.032,31113464767 01.08.2015.

ЕПС Дистрибуција 1.032,31113459107 01.08.2015.

ЕПС Дистрибуција 1.032,31113461845 01.08.2015.

ЕПС Дистрибуција 1.032,31113460852 01.08.2015.

ЕПС Дистрибуција 1.032,31113463581 01.08.2015.

ЕПС Дистрибуција 1.032,31113460184 01.08.2015.

Укупно: 46.838,42

Комуналне услуге

ЈКП "Чистоћа" 12.243,31101509393507 01.09.2015.

ЈКП"Водовод и канализација"
947,83

(059108-501-
2015/3134

01.09.2015.

Укупно: 13.191,14

Пошта и телефон

ПТТ 1.579,2011799-11826 01.07.2015.

ПТТ 46,4011828 02.07.2015.

ПТТ 46,4011838 08.07.2015.

PTT SAOBRACAJA SRBIJA HOLDING 324,8011829-835 06.07.2015.

PTT SAOBRACAJA SRBIJA HOLDING 139,2011843-845 15.07.2015.

ПТТ 928,0011846-865 16.07.2015.

ПТТ 92,8011866-67 17.07.2015.

ПТТ 92,8011868-869 20.07.2015.
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Пошта и телефон

ПТТ 46,40153307 28.07.2015.

ПТТ 46,40307 307 04.08.2015.

ПТТ 46,4011915/050815 05.08.2015.

ПТТ 185,6011927-30/100815 10.08.2015.

ПТТ 928,0012028-47/260815 26.08.2015.

ПТТ 46,4012048/010915 01.09.2015.

ПТТ 46,4012064/050915 05.09.2015.

ПТТ 139,2012065-67/070915 07.09.2015.

ПТТ 3.758,483666 16.09.2015.

ПТТ 1.809,6044 307 17.09.2015.

ПТТ 92,80316/317  307 28.09.2015.

ПТТ 139,20247/307 25.09.2015.

ПТТ 46,40253 307 25.09.2015.

ПТТ 92,80254 307 25.09.2015.

Укупно: 10.673,68

Текуће одржавање

SILKA 2.400,00442 06.07.2015.

Укупно: 2.400,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.07.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

82,49

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.07.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

180,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

25.07.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

400,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.07.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

20,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.07.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.08.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

312,94

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.08.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.09.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

175,79

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.09.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

271,41

Провизија и
други
финансијски
расходи

14.08.2015.

Укупно: 2.612,63

Бруто зараде по уговору о делу

Кујунџић Гордана 36.390,00Уг.07/15 КГ 01.07.2015.

Дачовић Тања 27.293,00Уг.07/15 ДТ 01.07.2015.

Михаиловић Зорицаа 27.293,00Уг.07/15 ЗМ 01.07.2015.

Кујунџић Гордана 36.390,00Уг.08/15 КГ 01.08.2015.

Кујунџић Гордана 36.390,00Уг.09/15 КГ 01.09.2015.
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Бруто зараде по уговору о делу

Дачовић Тања 27.293,00Уг.08/15 ДТ 01.08.2015.

Дачовић Тања 27.293,00Уг.09/15 ДТ 01.09.2015.

Михаиловић Зорица 27.293,00Уг.08/15 ЗМ 01.08.2015.

Михаиловић Зорица 27.293,00Уг.09/15 ЗМ 01.09.2015.

Укупно: 272.928,00

Књиговодствене услуге

Агенција "Proxima" 15.000,00Уг.07/15 АП 01.07.2015.

Агенција "Proxima" 15.000,00Уг.08/15 АП 01.08.2015.

Агенција "Proxima" 15.000,00Уг.09/15 АП 01.09.2015.

Укупно: 45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Општина Баточина, Општинска управа
11.002,80

97 31-008-
07149018

01.09.2015.

Укупно: 11.002,80

ПДВ

Министарство финансија Пореска управа 85.923,35ПДВ 07/15 15.07.2015.

Министарство финансија Пореска управа 58.636,00ПДВ - 7/15 31.07.2015.

Министарство финансија Пореска управа 67.044,00ПДВ 08/15 31.08.2015.

Укупно: 211.603,35

Трошкови оглашавања

ПОЛИТИКА новине и магазини 58.200,0090318958 03.08.2015.

Укупно: 58.200,00

Остали трошкови стечајне масе

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 20.000,00Уг.07/15 БЛ 01.07.2015.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 20.000,00Уг.08/15 БЛ 01.08.2015.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 20.000,00Уг.09/15 БЛ 01.09.2015.

Укупно: 60.000,00

745.476,02Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.115.447,02
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-17904-71
Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-26640-53
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-246723-69
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-221282-13

01.07.2015. 814.773,10Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2015.за период од: 30.09.2015.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 38,5715.07.2015.

Укупно: 38,57

Наплата потраживања

CMANA PTPD 43.417,5103.07.2015.

INTERTURS PLUS      ARANDJELOVAC 74.322,5825.07.2015.

SKUPSTINA GRADA KRAGUJEVAC 55.944,4004.08.2015.

INTERTURS PLUS      ARANDJELOVAC 96.000,0005.08.2015.

PTT SAOBRACAJA SRBIJA HOLDING 1.344,0029.09.2015.

Укупно: 271.028,49

Закуп (у извештајном периоду)

БАМИРОН КГ 300.000,0016.07.2015.

CMANA PTPD 7.236,2516.07.2015.

CMANA PTPD 7.209,0012.08.2015.

БАМИРОН КГ 300.000,0008.09.2015.

CMANA PTPD 7.213,2410.09.2015.

Укупно: 621.658,49

Потраживања (у извештајном периоду)

Ћосовић Светлана 2.050,0003.07.2015.

Ћосовић Светлана 2.050,0023.07.2015.

Маројевић Будимир 2.000,0028.07.2015.

Павловић Андрија 1.000,0030.07.2015.

Николић Милован 1.250,0003.08.2015.

Јанковић Бранислава 1.812,0013.08.2015.

Милојевић Будимир 2.100,0024.08.2015.

Павловић Андрија 500,0004.09.2015.

Маројевић Будимир 2.100,0023.09.2015.

Укупно: 14.862,00

907.587,55Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2015.за период од: 30.09.2015.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд Крагујевац 69.971,0015.09.2015.

Укупно: 69.971,00

Обавезе стечајне масе
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Канцеларијски материјал

Фотокопирница "ЦЕНТАР" 6.409,0030.07.2015.

СЕЗАМ Фотокопирница 2.800,0031.07.2015.

Фотокопирница "ЦЕНТАР" 4.155,0031.08.2015.

Укупно: 13.364,00

Пошта и телефон

ПТТ 510,4031.07.2015.

ПТТ 90,0031.07.2015.

ПТТ 46,4031.07.2015.

ПТТ 46,4031.07.2015.

ПТТ 6.867,2031.07.2015.

ПТТ 1.480,0031.07.2015.

ПТТ 1.020,8031.07.2015.

ПТТ 1.579,2031.07.2015.

ПТТ 46,4031.07.2015.

PTT SAOBRACAJA SRBIJA HOLDING 324,8031.07.2015.

ПТТ 46,4031.07.2015.

PTT SAOBRACAJA SRBIJA HOLDING 139,2031.07.2015.

ПТТ 928,0031.07.2015.

ПТТ 92,8031.07.2015.

ПТТ 92,8031.07.2015.

ПТТ 46,4031.07.2015.

ПТТ 46,4031.08.2015.

ПТТ 46,4031.08.2015.

ПТТ 185,6031.08.2015.

Укупно: 13.635,60

Текуће одржавање

Матико Промет 650,0031.07.2015.

SILKA 2.400,0031.07.2015.

Укупно: 3.050,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.07.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 82,4915.07.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 180,0025.07.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 400,0030.07.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 20,0031.07.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.08.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 312,9431.08.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.09.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 175,7915.09.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 271,4114.08.2015.

Укупно: 2.612,63

Бруто зараде по уговору о делу

Кујунџић Гордана 36.390,0030.07.2015.

Дачовић Тања 27.293,0030.07.2015.

Кујунџић Гордана 36.390,0030.07.2015.

Дачовић Тања 27.293,0030.07.2015.

Михаиловић Зорицаа 27.293,0030.07.2015.

Кујунџић Гордана 36.390,0031.08.2015.

Дачовић Тања 27.293,0031.08.2015.

Михаиловић Зорица 27.293,0031.08.2015.

Укупно: 245.635,00

Књиговодствене услуге

Агенција "Proxima" 7.500,0030.07.2015.

Агенција "Proxima" 15.000,0030.07.2015.

Агенција "Proxima" 15.000,0031.08.2015.

Укупно: 37.500,00
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Административне таксе

АПР 2.800,0031.07.2015.

Р.А.Т. 1.560,0031.07.2015.

Укупно: 4.360,00

ПДВ

Министарство финансија Пореска управа 85.923,3515.07.2015.

Министарство финансија Пореска управа 58.636,0014.08.2015.

Министарство финансија Пореска управа 67.044,0015.09.2015.

Укупно: 211.603,35

Трошкови оглашавања

ПОЛИТИКА новине и магазини 58.200,0031.08.2015.

Укупно: 58.200,00

Остали трошкови стечајне масе

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 20.000,0030.07.2015.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 20.000,0030.07.2015.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 20.000,0031.08.2015.

Укупно: 60.000,00

719.931,58Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2015. 1.002.429,07
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