
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2. Ст. 17/2015

18.01.2017.

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:01.10.2015. 31.12.2015.

 9.

Остала имовина

322.523.701,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

400.493.406,94Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

1.002.429,07

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

76.694.451,87

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.

01.10.2015.

 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  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

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



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

400.493.406,94

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

1.002.429,07

Укупно

76.694.451,87

Коментар

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

 8.

1.002.429,07Готовина 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

76.694.451,87

 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

400.493.406,94

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.

25.229,200,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

272.825,00

0,00 0,00

0,00

25.229,20

0,00

Лиценце и патенти

322.523.701,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

399.465.748,67

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

76.669.222,67

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 25.229,20 динара.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

15.747.684,21

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

25.493.336,71

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

9.745.652,5025.493.336,71

0,00

47.513,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

25.229,20

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

360.000,00

0,00

 2.

0,00

0,00

9.745.652,50

2а

0,0016.180.426,41

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 току извештајног периода оставрен је прилив на текући рачун стечајног дужника у износу од  16.180.426,41 динара и то :
1. Прилив по основу других финансијских прихода на средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 47.513,00 динара,
односи се на рате за откуп стана, поверилаца који су пре отврања стечајног поступка склопили уговоре о откупу стана, са стечајним
дужником.
2. Прилив по основу депозита на име закупа у износу од 15.361.680,00динара.
3. По основу наплате потраживања износ од 25.229,20 динара.
4. По основу закупа у извештајном периоду износ од 746.004,21 динара.

Спецификација наведених прилива чини саставни део извештаја.

3Акционарско друштво за саобраћај туризам и угоститељство АУТОСАОБРАЋАЈ Крагујевац - у стечају - Извештај за  октобар -
децембар 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 7.052,002. Судски трошкови 7.052,00 0,007.052,00

200.000,00 150.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 150.000,00 250.000,00100.000,00

0,00 0,00
4.

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

180.000,00 150.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 150.000,00 330.000,000,00

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 107.052,00841.589,10 307.052,00 307.052,00 1.041.589,10

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

6.871,00 15.645,001. Канцеларијски материјал 26.963,00 0,0022.516,00

46.838,42 74.622,982. Електрична енергија 300.000,00 112.995,858.465,55

13.191,14 6.888,003. Комуналне услуге 75.000,00 20.079,140,00

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

7.099,28 11.247,005. Пошта и телефон 18.488,60 46,4018.299,88

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 3.018,758. Платни промет 7.000,00 0,003.018,75

0,00 63.928,009. Премија осигурања 64.000,00 55.810,378.117,63

0,00 0,0010. Премија додатног осигурања ст. управника 0,00 0,000,00

0,00 486.000,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 454.800,00 486.000,000,00

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

90.976,00 272.928,0015. Бруто зараде по уговору о делу 285.000,00 0,00363.904,00

15.000,00 45.000,0016. Књиговодствене услуге 45.000,00 0,0060.000,00

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

11.002,80 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 11.002,800,00

0,00 5.302,0019. Административне таксе 30.000,00 0,005.302,00

0,00 272.454,0020. ПДВ 2.100.000,00 0,00272.454,00

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

20.000,00 60.000,0024. Остали трошкови стечајне масе 60.000,00 0,0080.000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 842.077,81210.978,64 3.466.251,60 1.317.033,73 685.934,56

Стечајни управник је 09.10.2015. године, 13.11.2015. године и 11.12.2015. године стечајном судији поднео Предлог плана трошкова за
октобар, новембар и децембар месец 2015. године, укупном износу од динара 3.773.303,60  динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 1.624.086,01 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. 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:  26.10.2015.,  29.10.2015.

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

године, 16.11.2015., 01.12.2015.,16.12.2015., 23.12.2015. и 30.12.2015године.

Трошкови стечајног поступка:
2.Судски трошкови у износу од 7.052,00 динара, односе се на опомену за плаћање судске таксе у предмету пословни бр.П1-620/2014 од
16.10.2015. и то таксу на одговор на тужбу, у укупном износу од 6.662,00 динара као и 390,00 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.
У току извештајног периода, одржано је испитно рочиште, дана 24.12.2015. године, пред Привредним судом у Крагујевцу, па је за
потребе одржавања рочишта, било потребно коирати, штампати и коричити листу , па се део наведених трошкова односи на наведене
активности.
Стварно настали трошкови набавке канцеларијског материјала износе 15.645,00 динара.
2.Трошкови електричне енергије у износу од 74.622,98 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 6.888,00 динара.
5. Пошта и телефон-стварно настали трошкови поштанских услуга  износе 11.247,00 динара.Трошкови поште односе на слање
поштанских пошиљки надлежним институцијама и слања обавештења повериоцима чија су потраживања оспорена .
8. Платни промет-стварно настали трошкови платног промета износе 3.019,03 динара, који су и плаћени, у извештајном периоду.
9.Осигурање имовине стечајног дужника  од основних ризика пожара и других опасности (експлозије, олује)  као и од ризика провалне
крађе и разбојништва код компаније „Generali Osiguranje Srbija“ а.д.o. Београд са укупном премијом по свим врстама осигурања у
износу од 63.928,22 динара у периоду од 01.12.2015. године до 01.12.2016. године.
За потребе  осигурања имовине повереник је поднео захтев осигуравајућим кућама за достављање понуде за осигурање имовине
стечајног дужника од основних ризика пожара и других опасности (експлозије, олује)  као и од ризика провалне крађе и разбојништва,
У достављеном року понуде су доставиле следеће компаније:„Триглав осигурање“ а.д.о. Филијала Крагујевац, „UNIQA neživotno
osiguranje“а.д. Београд, „ДДОР Нови Сад“ а.д.о. Филијала Крагујевац, „Generali Osiguranje Srbija“ а.д.o. Београд, „Сава осигурање“ а.д.o.
Београд и „Дунав осигурање“ а.д.о. Крагујевац.
Најповољнију  понуду доставила је компаније „Generali Osiguranje Srbija“ а.д.o. Београд.
11. Трошкови ангажовања професионалног обезбеђења "KGB SYSTEM plus d.o.o." Крагујевац за обезбеђење имовине стечајног дужника.
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 РГЗ-у и таксу плаћену градској управи Крагујевац, на име накнаде за
скупштинску салу, за потребе одржавања испитног рочишта.
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.
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 949.130,09  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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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

1.337.235.137,26

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

1.548.585.299,80

9.

0,00

0,00

136.873.416,64

1.548.585.299,80

74.476.745,90

0,00

1.337.235.137,26

5.

0,00

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

136.873.416,64

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

74.476.745,90

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
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Утврђена потраживања повериоца у текућем извештајном периоду износе:
1.Разлучни повериоци-136.873.416,64,
2.Први исплатни ред  - 74.708.249,81,
3.Трећи исплатни ред -1.337.235.137,26

Дана 24.12.2015. године, пред Привредним судом у Крагујевцу, одржано је испитно рочиште, након чега је стечајни судија истог дана,
донео Закључак којим се усваја Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника.

У поступку утврђивања пријављених потраживања стечајних поверилаца над стечајним дужником Акционарско друштво за саобраћај,
туризам и угоститељство "АУТОСАОБРАЋАЈ" Крагујевац, стечајни управник преко повереника Рајка Фуштара из Крагујевца, доставио је
овом суду за испитно рочиште Листу признатих и оспорених потраживања поверилаца од 14.12.2015. год., а која Листа је објављена
истицањем на огласној табли суда 14.12.2015. год.

На испитном рочишту одржаном дана 24.12.2015. год., стечајни управник је остао при Листи признатих и оспорених потраживања од
14.12.2015. год., с тим што је изменио изјашњење у односу на ППОТ 423, на тај начин што је повериоцу признао у трећем исплатном
реду главни дуг у износу 2.517.394,03 динара и  камату у износу од 1.411.250,65 динара, а оспорио део потраживања у износу од
110.132,05 динара на име камате. Поред овога стечајни управник је остао при предлогу за изузимање са листе пријава потраживања
појединачно наведених у поднеску од 14.12.2015. год., с тим што је накнадно предложио, а на захтев поверилаца на самом рочишту, да
се са листе такође изузму ради медијације ППОТ 458, 110, 116, 318, 319, 394 и 187.

Суд је прихватио предлог за изузимање наведених пријава са листе од 14.12.2015. год., с тим што је стечајном управнику наложено да у
року од 60 дана, од закључења испитног рочишта, обавести стечајног судију о резултату спроведеног поступка медијације.

На основу Листе коју је сачинио стечајни управник и изјашњења на испитном рочишту 24.12.2015. год., стечајни судија је сачинио
Коначну листу признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца и донео закључак као у изреци под 1 на основу чл. 114 ст. 1 и
116 ст.2 и 3. Закона о стечају.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

1.002.429,07 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2015.

 5.

949.129,81

 4.

16.233.725,67

 2. 16.180.426,41

 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 16.233.725,67 динара.
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0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.10.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.12.2015.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б
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У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Гордана Кујунџић1. 145.560,00

Тања Дачовић2. 109.172,00

Зорица Михајловић3. 109.172,00

Агенција за рачуноводство „PROXIMA“4. 60.000,00

Агенција за консалтинг  Б. Ловић Обрадовић5. 80.000,00

503.904,00Укупно

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

86.414.875,17

322.523.701,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

425.085.126,84

Лиценце и патенти

272.825,00

15.873.725,67

 8.

31.12.2015.

0,00

 6.

Укупно без депозита

360.000,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства
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Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:
1. Готовина у износу од 16.233.725,67 динара.
5. Потраживања у износу од 86.414.875,17 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

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

09.10.2015.  Захтев о историјату-кретању парцела
Дана 09.10.2015. године поновили смо захтеве упућене свим РГЗ- Служба зас катастар непокретности Крагујевац, Баточина,
Аранђеловац, Топола и Рача ради издавања уверења о историјату-кретању кретању парцела у предмету АД "Аутосаобраћај" Крагујевац
у стечају.

29.10.2015.  Позив за достављање понуда за осигурање имовине
Дана 29.10.2015. године упућен је захтев осигуравајућим компанијама  :„Триглав осигурање“ а.д.о. Филијала Крагујевац, „UNIQA
neživotno osiguranje“а.д. Београд, „ДДОР Нови Сад“ а.д.о. Филијала Крагујевац, „Generali Osiguranje Srbija“ а.д.o. Београд, „Сава
осигурање“ а.д.o. Београд и „Дунав осигурање“ а.д.о. Крагујевац, да доставе своје понуде за осигурање имовине стечајног дужника.

13.11.2015.  Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца
Дана 13.11.2015. године стечајном судији је достављена Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца
за потребе одржавања испитног рочишта, заказаног за 23.11.2015. године, пред Привредним судом у Крагујевцу.

23.11.2015.  Испитно рочиште
Дана 23.11.2015. године одржано је испитно рочиште на коме није донет закључак веч је одлучено да се испитно рочиште настави дана
24.12.2015. године.

15.12.2015.  Достава списка запослених и бивших запослених Републичком фонду за пензијско и инвалидско
Дана 15.12.2015. године достављен је Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање списак запослених и бивших
запослених у циљу повезивања радног стажа.

22.12.2015.  Закључен Уговор о осигурању имовине
Дана 22.12.2015. године Закључен је Уговор о осигурању имовине стечајног дужника са компанијом „Generali Osiguranje Srbija“ а.д.o.
Београд са укупном премијом по свим врстама осигурања у износу од 63.928,22 динара у периоду од 01.12.2015. године до 01.12.2016.
године.

24.12.2015.  Испитно рочиште
Дана 24.12.2015. године, пред Привредним судом у Крагујевцу, одржано је испитно рочиште, након чега је стечајни судија истог дана,
донео Закључак којим се усваја Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника.
У поступку утврђивања пријављених потраживања стечајних поверилаца над стечајним дужником Акционарско друштво за саобраћај,
туризам и угоститељство "АУТОСАОБРАЋАЈ" Крагујевац, стечајни управник преко повереника Рајка Фуштара из Крагујевца, доставио је
овом суду за испитно рочиште Листу признатих и оспорених потраживања поверилаца од 14.12.2015. год., а која Листа је објављена
истицањем на огласној табли суда 14.12.2015. год.

На испитном рочишту одржаном дана 24.12.2015. год., стечајни управник је остао при Листи признатих и оспорених потраживања од
14.12.2015. год., с тим што је изменио изјашњење у односу на ППОТ 423, на тај начин што је повериоцу признао у трећем исплатном
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реду главни дуг у износу 2.517.394,03 динара и  камату у износу од 1.411.250,65 динара, а оспорио део потраживања у износу од
110.132,05 динара на име камате. Поред овога стечајни управник је остао при предлогу за изузимање са листе пријава потраживања
појединачно наведених у поднеску од 14.12.2015. год., с тим што је накнадно предложио, а на захтев поверилаца на самом рочишту, да
се са листе такође изузму ради медијације ППОТ 458, 110, 116, 318, 319, 394 и 187.

Суд је прихватио предлог за изузимање наведених пријава са листе од 14.12.2015. год., с тим што је стечајном управнику наложено да у
року од 60 дана, од закључења испитног рочишта, обавести стечајног судију о резултату спроведеног поступка медијације.

На основу Листе коју је сачинио стечајни управник и изјашњења на испитном рочишту 24.12.2015. год., стечајни судија је сачинио
Коначну листу признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца и донео закључак као у изреци под 1 на основу чл. 114 ст. 1 и
116 ст.2 и 3. Закона о стечају.

24.12.2015.  Допуњен списак запослених и бивших запослених
Дана 24.12.2015. године достављен је Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање допуњен списак запослених и бивших
запослених у циљу повезивања радног стажа.

28.12.2015.  Примопредаја пословног простора
Дана 28.12.2015 године извршена је примопредаја пословног простора површине 2 м2 који се налази у ул. Кнеза Михаила бр.70, на
улазу у пословну зграду,  који је предмет уговора о закупу бр.3529 од 13.08.2009. године, испражњен од лица и ствари

01.10.2015.  Уговор о закупу
Дана 01.10.2015. године продужен Уговор о закупу између стечајног дужника и "Цмана" доо Крњево, Булевар Ослобођења 16 МБ:
20065648, ПИБ: 104022451. Предмет закупа је подрумски простор Аутобуске станице Рача, ул. Краља Петра 13.

07.10.2015.  Уговор о закупу
Дана 07.10.2015. године закључен Уговор о закупу између стечајног дужника и ЈП "Лепеница" Баточина, из Баточине МБ: 21026042, ПИБ:
108571562. Предмет закупа је Аутобуска станица Баточина, ул. 14. октобар.

27.10.2015.  Уговор о закупу
Дана 27.10.2015. године закључен је уговор између стечајног дужника и "Аутопревоз Јањушевић" ад Прибој, Јармовац бб МБ:07155824,
ПИБ: 101009824. Предмет закупа је Аутобуска станица Крагујевац ул. Шумадијска бр. 8.
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Прилози

18.01.2017.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:01.10.2015. 31.12.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

ИГУАНА СЗТУР Слободан Игњатовић 362.812,5000015 01.10.2015.

CMANA PTPD 7.245,6400016 31.10.2015.

MG COOP 750.000,0000017 01.10.2015.

JP LEPENICA 111.483,6800018 31.10.2015.

JP LEPENICA 144.000,0000019 01.12.2015.

CMANA PTPD 7.274,8900020 01.12.2015.

АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ 5.000.560,0000021 01.12.2015.

АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ 2.500.280,0000022 15.11.2015.

MG COOP 804.000,0000023 01.11.2015.

MG COOP 804.000,0000024 01.12.2015.

АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ
10.000.000,00

Депозит
Јањушевић

23.10.2015.

АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ
5.001.680,00

Депозит
Јањушевић 2

26.10.2015.

Укупно: 25.493.336,71

Укупни приходи: 25.493.336,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2015.за период од: 31.12.2015.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Основни суд у Аранђеловцу 7.052,0089-003 16.10.2015.

Укупно: 7.052,00

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар з састечај 50.000,00П-10/15 01.10.2015.

Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар з састечај 50.000,00П-11/15 01.11.2015.

Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар з састечај 50.000,00П-12/15 01.12.2015.

Укупно: 150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар з састечај 50.000,00T-10/15 01.10.2015.

Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар з састечај 50.000,00Т-11/15 01.11.2015.

Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар з састечај 50.000,00Т-12/15 01.12.2015.

Укупно: 150.000,00

307.052,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе
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Фотокопирница "ЦЕНТАР" 1.682,00313/15 02.11.2015.

Фотокопирница "ЦЕНТАР" 2.025,00354/15 01.12.2015.

RIBBON COMMERCE KRAGUJEVAC 1.440,0097 86-03302 01.12.2015.

Фотокопирница "SILCA" 10.498,001494/12/15 14.12.2015.

Укупно: 15.645,00

Електрична енергија

ЕД Електрошумадија Крагујевац 2.160,00179/15 19.11.2015.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 1.241,19120140687 30.11.2015.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 161,93117491108 01.10.2015.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 161,93117490935 01.10.2015.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 36.193,58117490197 01.10.2015.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 1.182,95117489362 01.10.2015.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 7.847,57117488517 01.10.2015.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 1.182,95117485880 01.10.2015.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 1.182,95117490109 01.10.2015.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 1.182,95117490187 01.10.2015.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 1.182,95117484220 01.10.2015.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 1.182,95117391850 01.10.2015.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 1.182,95117491394 01.10.2015.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 1.182,95117489047 01.10.2015.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 1.182,95117485302 01.10.2015.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 11.145,8761524198 01.10.2015.

ЕПС Дистрибуција 5.064,36180/15 07.12.2015.

Укупно: 74.622,98

Комуналне услуге

ENERGETIKA      KRAG. 6.888,00192529/15-104-00 15.12.2015.

Укупно: 6.888,00

Пошта и телефон

ПТТ 46,40500 307 05.10.2015.

ПТТ 46,40195 307 07.10.2015.

ПТТ 92,80100 307 08.10.2015.

ПТТ 278,4012229-12234 09.10.2015.

ПТТ 185,6012236-12239 13.10.2015.

ПТТ 46,4012273 05.11.2015.

POST EXPRESS 343,00438860756 02.11.2015.

ПТТ 696,003666/15 04.11.2015.

ПТТ 1.345,60215 307 05.11.2015.

ПТТ 881,60355 307 06.11.2015.

ПТТ 2.923,20354 307 06.11.2015.

ПТТ
2.830,40

7643-
7704/081215

08.12.2015.

ПТТ
185,60

12490-
12493/161115

16.11.2015.

ПТТ 46,4012426/101115 10.11.2015.

ПТТ 46,407627/261115 26.11.2015.

ПТТ 46,407630/261115 26.11.2015.

ПТТ
928,00

12411-
12432/121115

12.11.2015.

ПТТ 46,407634/041215 04.12.2015.

ПТТ
185,60

7709-
7712/111215

11.12.2015.

ПТТ 46,407746/241215 24.12.2015.

Укупно: 11.247,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.10.2015.
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

285,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

05.10.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

64,51

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.10.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

285,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

04.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

197,05

Провизија и
други
финансијски
расходи

16.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

19.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

96,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

07.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

35,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

14.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

420,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

376,19

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.12.2015.

Укупно: 3.018,75

Премија осигурања

Generali Osiguranje Srbija
63.928,00

97 39-08-152965-
19287

22.12.2015.

Укупно: 63.928,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине

KGB SYSTEM PLUS 183.840,001-AS/15 31.10.2015.

KGB SYSTEM PLUS 29.040,001-AS-BAT/15 31.10.2015.

KGB SYSTEM PLUS 100.320,001-AG/15 30.11.2015.

KGB SYSTEM PLUS 172.800,002-AG/15 31.12.2015.

Укупно: 486.000,00

Бруто зараде по уговору о делу

Кујунџић Гордана 36.390,00Уг.10/15 КГ 01.10.2015.

Дачовић Тања 27.293,00Уг.10/15 ДТ 01.10.2015.

Михаиловић Зорица 27.293,00Уг.10/15 ЗМ 01.10.2015.

Кујунџић Гордана 36.390,00Уг.11/15 КГ 01.11.2015.

Дачовић Тања 27.293,00Уг.11/15 ДТ 01.11.2015.

Михаиловић Зорица 27.293,00Уг.11/15 ЗМ 01.11.2015.

Кујунџић Гордана 36.390,00Уг.12/15 КГ 01.12.2015.
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Бруто зараде по уговору о делу

Дачовић Тања 27.293,00Уг.12/15 ДТ 01.12.2015.

Михаиловић Зорица 27.293,00Уг.12/15 ЗМ 01.12.2015.

Укупно: 272.928,00

Књиговодствене услуге

Агенција "Proxima" 15.000,00Уг.10/15 АП 01.10.2015.

Агенција "Proxima" 15.000,00Уг.11/15 АП 01.11.2015.

Агенција "Proxima" 15.000,00Уг.12/15 АП 01.12.2015.

Укупно: 45.000,00

Административне таксе

РГЗ 1.102,007464 04.11.2015.

Приходи градских органа управе 4.200,0097 57-531 02.12.2015.

Укупно: 5.302,00

ПДВ

Министарство финансија Пореска управа 67.197,00ПДВ-10/2015 15.10.2015.

Министарство финансија Пореска управа 205.257,00ПДВ-11/2015 16.11.2015.

Укупно: 272.454,00

Остали трошкови стечајне масе

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 20.000,00Уг.10/15 БЛ 01.10.2015.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 20.000,00Уг.11/15 БЛ 01.11.2015.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 20.000,00Уг.12/15 БЛ 01.12.2015.

Укупно: 60.000,00

1.317.033,73Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.624.085,73

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

01.10.2015. 1.002.429,07Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2015.за период од: 31.12.2015.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 1.875,0002.10.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 650,0014.10.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 500,0019.10.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 2.100,0023.10.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 448,0026.10.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 650,0029.10.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 500,0029.10.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 18.672,0013.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 17.116,0013.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 650,0024.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 448,0026.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 1.250,0003.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 1.556,0014.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 650,0028.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 448,0028.12.2015.

Укупно: 47.513,00
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Уплаћени депозити

JP LEPENICA 360.000,0003.11.2015.

Укупно: 360.000,00

Наплата потраживања

PTT SAOBRACAJA SRBIJA HOLDING 3.416,0008.10.2015.

CMANA PTPD 7.183,2015.10.2015.

SKUPSTINA GRADA KRAGUJEVAC 14.630,0017.11.2015.

Укупно: 25.229,20

Закуп (у извештајном периоду)

MG COOP 620.000,0002.10.2015.

CMANA PTPD 7.245,6417.11.2015.

JP LEPENICA 111.483,6801.12.2015.

CMANA PTPD 7.274,8915.12.2015.

АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ 10.000.000,0023.10.2015.

АУТОПРЕВОЗ-ЈАЊУШЕВИЋ 5.001.680,0026.10.2015.

Укупно: 15.747.684,21

16.180.426,41Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2015.за период од: 31.12.2015.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Основни суд у Аранђеловцу 7.052,0002.12.2015.

Укупно: 7.052,00

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар з састечај 50.000,0030.11.2015.

Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар з састечај 50.000,0030.11.2015.

Укупно: 100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

Фотокопирница "ЦЕНТАР" 2.609,0005.10.2015.

Фотокопирница "ЦЕНТАР" 4.262,0004.11.2015.

Фотокопирница "ЦЕНТАР" 1.682,0002.12.2015.

Фотокопирница "SILCA" 10.498,0030.12.2015.

Фотокопирница "ЦЕНТАР" 2.025,0030.12.2015.

RIBBON COMMERCE KRAGUJEVAC 1.440,0030.12.2015.

Укупно: 22.516,00

Електрична енергија

ЕД Електрошумадија Крагујевац 2.160,0019.11.2015.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 1.241,1914.12.2015.

ЕПС Дистрибуција 5.064,3607.12.2015.

Укупно: 8.465,55

Пошта и телефон

ПТТ 928,0005.10.2015.

ПТТ 46,4005.10.2015.

ПТТ 46,4005.10.2015.

ПТТ 139,2005.10.2015.

ПТТ 3.758,4805.10.2015.

ПТТ 1.809,6005.10.2015.

ПТТ 46,4004.11.2015.

ПТТ 92,8004.11.2015.
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Пошта и телефон

ПТТ 139,2004.11.2015.

ПТТ 92,8004.11.2015.

ПТТ 46,4004.11.2015.

ПТТ 46,4004.11.2015.

ПТТ 92,8004.11.2015.

ПТТ 278,4002.12.2015.

ПТТ 185,6002.12.2015.

ПТТ 696,0002.12.2015.

ПТТ 46,4002.12.2015.

ПТТ 1.345,6002.12.2015.

ПТТ 881,6002.12.2015.

ПТТ 2.923,2002.12.2015.

POST EXPRESS 343,0002.12.2015.

ПТТ 46,4030.12.2015.

ПТТ 928,0030.12.2015.

ПТТ 185,6030.12.2015.

ПТТ 46,4030.12.2015.

ПТТ 46,4030.12.2015.

ПТТ 46,4030.12.2015.

ПТТ 2.830,4030.12.2015.

ПТТ 185,6030.12.2015.

Укупно: 18.299,88

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.10.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 285,0005.10.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 64,5115.10.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0002.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 285,0004.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 197,0516.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0019.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 96,0030.11.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0007.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 35,0014.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 420,0030.12.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 376,1902.12.2015.

Укупно: 3.018,75

Премија осигурања

Generali Osiguranje Srbija 8.117,6330.12.2015.

Укупно: 8.117,63

Бруто зараде по уговору о делу

Кујунџић Гордана 36.390,0005.10.2015.

Михаиловић Зорица 27.293,0005.10.2015.

Дачовић Тања 27.293,0005.10.2015.

Кујунџић Гордана 36.390,0004.11.2015.

Дачовић Тања 27.293,0004.11.2015.

Михаиловић Зорица 27.293,0004.11.2015.

Кујунџић Гордана 36.390,0002.12.2015.

Дачовић Тања 27.293,0002.12.2015.

Михаиловић Зорица 27.293,0002.12.2015.

Кујунџић Гордана 36.390,0030.12.2015.

Дачовић Тања 27.293,0030.12.2015.

Михаиловић Зорица 27.293,0030.12.2015.

Укупно: 363.904,00

Књиговодствене услуге

Агенција "Proxima" 15.000,0005.10.2015.

Агенција "Proxima" 15.000,0004.11.2015.

Агенција "Proxima" 15.000,0002.12.2015.

Агенција "Proxima" 15.000,0030.12.2015.
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Књиговодствене услуге

Укупно: 60.000,00

Административне таксе

РГЗ 1.102,0002.12.2015.

Приходи градских органа управе 4.200,0002.12.2015.

Укупно: 5.302,00

ПДВ

Министарство финансија Пореска управа 67.197,0015.10.2015.

Министарство финансија Пореска управа 205.257,0016.11.2015.

Укупно: 272.454,00

Остали трошкови стечајне масе

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 20.000,0005.10.2015.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 20.000,0004.11.2015.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 20.000,0002.12.2015.

Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић 20.000,0030.12.2015.

Укупно: 80.000,00

949.129,81Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2015. 16.233.725,67
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