
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива;
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:

X Ст.37/2009

28.01.2016.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ И
ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
"АУТОТРАНСПОРТНО" У СТЕЧАЈУ, ПИРОТ

01.07.2015. 30.09.2015.

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

1

 3.

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

0,00

 1.

Некретнине, постројења и опрема

Имовина

2.537.621,96

0,00

Залихе

0,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

0,00

Друга финансијска средства (удели и акције)

4.614.521,96

Потраживања

2.076.900,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.07.2015.

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.07.2015 године :
1. Banca Intesa AD Beograd рачун бр. 160 - 0000000328473 - 80 извод бр. 18 од 30.06.2015. год.        737.621,96 динара
2. Alpha bank Srbija АД Београд на орочењу                                                                                                    1.800.000,00 динара
_____________________________________________________________________________________________________
УКУПНО                                                                                                                                                                      2.537.621,96 динара
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Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.537.621,96

0,00

0,00

0,00

2.076.900,00

Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Износ повећања по
процењеној вредности

Готовина и готовински еквиваленти

Потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Некретнине, постројења и опрема

Имовина

 3.

 4.

 5.

 1.

 2.

0,00 4.614.521,96

1б

У току извештајног периода није било увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

Коментар

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.537.621,96

0,00

0,00

0,00

2.076.900,00

0,00 4.614.521,96

Имовина
Износ смањења по

процењеној вредности

Готовина и готовински еквиваленти

Потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Некретнине, постројења и опрема

Укупно

1в

Коментар

У извештај ном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

Коригована
вредност
имовине

Укупно

Умањење вредности имовине због продаје

Имовина

Друга финансијска средства (удели и акције)

Смањење

0,00

 1.

 2.

0,000,00

0,00

Остварена
продајна цена или

наплаћено
потраживање

0,00 3.

 4.

0,00Залихе

Повећање

Потраживања

0,00

0,00

2.076.900,00Некретнине, постројења и опрема

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене

продајне цене

2.076.900,00

0,00

0,00

0,00

1г

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине због продаје.
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0,00

19.262,47 0,00

Камате и други финансијски приходи

Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)

Наплата потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Списак готовинских прилива и одлива

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

0,00

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Остварени приливи
за извештајни

период

Списак готовинских прилива

Некретнине, постројења и опрема

Закуп (у извештајном периоду)

Потраживања (у извештајном периоду)

 6.

 7.

 8.

0,00

Врста прилива

Разлика остварених
прихода и прилива

0,00

0,00

0,00

0,00

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

0,00

19.262,47

0,00

0,00

0,00 0,00

2а

2

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

        1. Прилив у ставци „Камате и други финансијски приходи“ у износу од 19.262,47 динара се састоје од:
            - прилива у износу од 19.262,47 динара на име приписа камате по орочењу износа од 1.800.000,00 динара код Alpha bank Srbija
АД Београд за период од 09.06.2015. год. до 10.08.2015. године уз номиналну камату од 6,30% на годишњем нивоу.

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

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

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

0,00 0,00
4.

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

2.500,00 0,005. Накнада трошкова стечајног управника 0,00 2.500,000,00

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 0,002.500,00 0,00 0,00 2.500,00

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

1.000,00 988,001. Канцеларијски материјал 988,00 1.988,000,00

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

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

4.000,00 0,004. Гориво и мазиво 0,00 4.000,000,00

0,00 104,005. Пошта и телефон 104,00 104,000,00

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

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

0,00 2.790,008. Платни промет 2.790,00 0,002.790,00

0,00 0,009. Премија осигурања 0,00 0,000,00

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

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

0,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 0,000,00

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

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

10.000,00 0,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 10.000,000,00

130.000,00 30.000,0016. Књиговодствене услуге 30.000,00 130.000,0030.000,00

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

0,00 1.175,4918. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 1.175,49 1.175,490,00

4.426,00 9.361,0019. Административне таксе 9.361,00 6.586,007.201,00

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

500.000,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 500.000,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 39.991,00649.426,00 44.418,49 44.418,49 653.853,49

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 54/2010 од 08.12.2015. године одобрава се исплата трошкови стечајног поступка за месец
јул 2015. године у укупном износу од 11.018,27 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 54/2010 од 08.12.2015. године одобрава се исплата трошкови стечајног поступка за месец
август 2015. године у укупном износу од 12.355,61 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 54/2010 од 08.12.2015. године одобрава се исплата трошкови стечајног поступка за месец
септембар 2015. године у укупном износу од 21.044,61 динара.
        Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2015. године износи 44.418,49 динара (11.018,27 + 12.355,61 + 21.044,61 = 44.418,49)

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

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

Обавезе стечајне масе:

        1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 988,00 динара састоје се од:
            - рачуна за куповину канцеларијског материјала у месецу септембру 2015. год. код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 988,00
динара.
        5. Трошкови поште и телефона у износу од 104,00 динара се односе на трошкове слања поште (1 писмо) из месеца јуна 2015. године
које је евидентирано у извештајном периоду.
        8. Платни промет у износу од 2.790,00 динара састоји се од накнаде за трошкове платног промета и накнаде за трошкове вођења
рачуна пословне банке у периоду од 01.07. до 30.09.2015. год.
      16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000 динара састоје се од:
            - накнаде за књиговодствене услуге књиговодственој агенцији „ПИ-Софт“ из Пирота за месец јул 2015. године у износу од
10.000,00 динара,
            - накнаде за књиговодствене услуге књиговодственој агенцији „ПИ-Софт“ из Пирота за месец август 2015. године у износу од
10.000,00 динара,
            - накнаде за књиговодствене услуге књиговодственој агенцији „ПИ-Софт“ из Пирота за месец септембар 2015. године у износу од
10.000,00 динара.
      18. Порези у износу од 1.175,49 динара се састоје од:
            - накнаде за одводњавање за период од 01.01.2015. год. до 31.07.2015. године у износу од 914,27 динара према решењу Јавног
водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд ВПЦ „Морава“ Ниш бр. 513 од 27.05.2015. године којим се одређује накнада за
одводњавање за 2015. годину у укупном износу од 1.567,36 динара, а које је примљено дана 03.07.2015. године.
            - накнаде за одводњавање за месец август 2015. године у износу од 130,61 динара према решењу Јавног водопривредног
предузећа „Србијаводе“ Београд ВПЦ „Морава“ Ниш бр. 513 од 27.05.2015. године којим се одређује накнада за одводњавање за 2015.
годину у укупном износу од 1.567,36 динара,
            - накнаде за одводњавање за месец септембар 2015. године у износу од 130,61 динара према решењу Јавног водопривредног

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

предузећа „Србијаводе“ Београд ВПЦ „Морава“ Ниш бр. 513 од 27.05.2015. године којим се одређује накнада за одводњавање за 2015.
годину у укупном износу од 1.567,36 динара.
      19. Административне таксе у износу од 9.361,00 динара састоје се од:
            - накнаде РГЗ СКН Пирот за издавање копија плана за парцеле на којима се води имовина стечајног дужника у износу од 4.372,00
динара,
            - републичке административне таксе за издавање копија плана за парцеле на којима се води имовина стечајног дужника у износу
од 300,00 динара,
            - накнаде РГЗ СКН Пирот за издавање преписа листа непокретности бр. 3275 КО Пирот-ван варош у износу од 1.319,00 динара,
            - републичке административне таксе за издавање преписа листа непокретности бр. 3275 КО Пирот-ван варош у износу од 300,00
динара.
            - накнаде РГЗ СКН Пирот за издавање копија плана за парцеле на којима се води имовина стечајног дужника у износу од 610,00
динара,
            - републичке административне таксе за издавање копија плана за парцеле на којима се води имовина стечајног дужника у износу
од 300,00 динара,
            - накнаде РГЗ СКН Пирот за издавање преписа листова непокретности  бр. 6257 и 6032 КО Пирот-ван варош у износу од 1.860,00
динара,
            - републичке административне таксе за издавање преписа листова непокретности бр. 6257 и 6032 КО Пирот-ван варош у износу
од 300,00 динара.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

        У извештајном периоду није било исплата по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

        8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 2.790,00 динара се односе на трошкове платног промета и накнаде за трошкове
вођења рачуна пословне банке у периоду од 01.07. до 30.09.2015. год. који се аутоматски скидају са рачуна.
      16. Плаћене књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара представљају исплату накнаде за пружање књиговодствених услуга
за период од 01.01.2014. год. до 31.03.2014. године (3 месеца х 10.000,00 динара) књиговодственој агенцији „Пи-СОФТ“ доо из Пирота,
према Уговору о пружању књиговодствених услуга број 128/2012, закљученом са књиговодственом агенцијом „Пи-СОФТ“ доо из
Пирота, а према решењу о давању сагласности Привредног суда у Нишу 2 Ст.54/2010, од 13.07.2012. године.
      19. Плаћене административне таксе у износу од 7.201,00 динара се састоје од:
            - плаћене накнаде РГЗ СКН Пирот за издавање копија плана за парцеле на којима се води имовина стечајног дужника у износу од
4.372,00 динара,
            - плаћене републичке административне таксе за издавање копија плана за парцеле на којима се води имовина стечајног дужника
у износу од 300,00 динара,
            - плаћене накнаде РГЗ СКН Пирот за издавање преписа листа непокретности бр. 3275 КО Пирот-ван варош у износу од 1.319,00
динара,
            - плаћене републичке административне таксе за издавање преписа листа непокретности бр. 3275 КО Пирот-ван варош у износу од
300,00 динара.
            - плаћене накнаде РГЗ СКН Пирот за издавање копија плана за парцеле на којима се води имовина стечајног дужника у износу од
610,00 динара,
            - плаћене републичке административне таксе за издавање копија плана за парцеле на којима се води имовина стечајног дужника
у износу од 300,00 динара.

 4.

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

0,00

0,00

0,00

227.318,20

0,00

Разлучни повериоци

0,00

Врста одлива

246.069.696,02

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

2в

227.318,20

Признате
обавезе на

почетку
извештајног

периода

 1.

IV исплатни ред

 5.

201.774.893,25

5.327.972,61

 3.

II исплатни ред

0,000,00Обрачуната награда стечајног управника 0,00 0,00

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Исплаћена
награда

стечајног
управника

III исплатни ред

201.774.893,25

 2.

246.069.696,02

5.327.972,61

453.399.880,08453.399.880,08 0,00

 6.

Списак готовинских одлива - утврђене обавезе
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У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

Коментар

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

2.537.621,96 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2015.

 5.

39.991,00

 4.

2.516.893,43

 2. 19.262,47

 6.

Укупан одлив

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 160 - 0000000328473 - 80 отвореног код
Banca Intesa AD Beograd.

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.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Укупно

У извештајном периоду није било ангажовања стручњака од стране стечајног управника као ни исплата по наведеном основу.

Коментар

6.

 5. 0,00

2.516.893,43

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

На дан

Укупно без депозита

0,00

Имовина

Некретнине, постројења и опрема

 4.

Депозит (продаја имовине, закуп)

 1.

Залихе

Стечајни биланс на крају периода

2.076.900,00

5

0,00

30.09.2015.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

0,00

4.593.793,43

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

        1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.516.893,43 динара састоји се од:
            - на текућем рачуну број 160 - 0000000328473 - 80 који се води код Banca Intesa AD Beograd налази се износ од 716.893,43 динара
(Извод бр. 28 од 30.09.2015. године),
            - на орочењу код Војвођанске банке АД Нови Сад се налази износ од 1.800.000,00 динара орочен до 10.10.2015. године
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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 већу
4 Стечајном судији
5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.07.2015.  Захтев Привредном суду у нишу
Стечајни управник је предао Привредном суду у Нишу захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова у месецу фебруару
2015. године.

01.07.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Стечајни управник је поднео Привредном суду у Нишу захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова у месецу марту 2015.
године.

01.07.2015.  Захтев Привредном суду у Нишу
Стечајни управник је предао Привредном суду у Нишу захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова у месецу априлу 2015.
године.

06.07.2015.  Решење Привредног суда у Нишу
Дана 06.07.2015. године преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се делимично одобрава исплата трошкова стечајног
поступка за месеце фебруар, март и април 2015. године.

23.07.2015.  Захтев за уверењем о историјату промена на непокретности - Аутобуска станица
Стечајни управник подноси захтев РГЗ Служби за катастар непокретности Пирот да за потребе вођења стечајног поступка достави
извештај о историјату промена на непокретности (аутобуска станица), која се налази на следећој парцели:
-број парцеле: 3297/3, К.О. Пирот град, уписана у лист непокретности бр. 7995.
Потребно је да уверење о историјату промена на непокретностима садржи следеће елементе:
-основ уписа,
-лице на кога је исти извршен, како за земљиште тако и за објекте,
-када су први пут снимљени и на којим катастарским парцелама, на које лице и по ком основу, и даљи след.

27.07.2015.  Достава обавештења о стању предмета ОИК бр. 1/10
Стечајни управник се обратио Вишем јавном тужилаштву у Пироту захтевом да му се као заступнику стечајног дужника који је оштећен
радњама Б.С. из Пирота, бившег власника и купца АД "АУТОТРАНСПОРТНО" Пирот, против кога се води кривични поступак под бројем
ОИК бр. 1/10, достави обавештење о тренутном стању у предмету.

28.07.2015.  Допис Основног суда у Пироту 3 K.br. 273/10 (2008)
Пред основним судом у Пироту је у току кривични поступак против П.Д. из Пирота, због кривичног дела из чл.173.ст.3. у вези ст.1.
ЗПППА, по оптужницама ОЈТ у Пироту Кт.бр.42/О4 од 12.05.2008. год. и Кт.бр.570/06 од 27.01.2009. год.
Стечајном управнику се налаже да пружи на увид вештаку Павловић Ђорђу целокупну рачуноводствену и књиговодствену
документацију за АТП Пирот, , како би могао да одговори на примедбе окривљеног поводом његовог налаза и мишљења који се односе
на потраживање радника Такси службе АТП Пирот а на основу којих је окр.
Станчић Бобан купио - стекао власништво над Аутобуском станицом у Пироту.

30.07.2015.  Позив Основног суда у Пироту
Дана 30.07.2015. године достављен је стечајном управнику позив за главни претрес по кривичном предмету 3. К. бр. 459/10 окр. Б.С из
Пирота, за 25.08.2015. године.

12.08.2015.  Уговор о ороченом депозиту
Дана 12.08.2015. године закључен је уговор о ороченом депозиту код Војвођанске банке у износу од 1.800.000,00 динара на рок од 60
дана.
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01.09.2015.  Захтев РГЗ-у Служби за катастар непокретности
Стечајни управник упутио је РГЗ-у Служби за катастар непокретности захтев за издавање Преписа листа непокретности бр. 3275, К.О.
Пирот - ван варош и издавање копије плана ЛН 6257, К.О. Пирот - ван варош.

01.09.2015.  Достава листа непокретности и копије плана
РГЗ  Служба за катастар непокретности Пирот доставља стечајном управнику по захтеву Препис листа непокретности бр. 3275, К.О.
Пирот - ван варош и копију плана ЛН 6257, К.О. Пирот - ван варош.

27.08.2015.  Достава обавештења Вишег јавног тужилаштва у Пироту
По захтеву за обавештењем о фази предмета ОИК 1/10, Више јавно тужилаштво доставља стечајном дужнику обавештење да је имовина
привредног субјекта „Нибрас" доо која се састоји од Аутобуске станице у Пироту, ул. Трг Републике бб, на кп. бр.3297/3 КО Пирот лист
непокретности бр. 7995, која се састоји од објекта од чврстог материјала и монтажног дела које је ово правно лице стекло по уговору о
купопродаји број 4122 од 17.1.2006. године, закљученог  између АД АТП у Пироту као продавца и Нибрас доо као купца, у статусу
привремено одузете имовине по решењу Вишег суда у Пироту ПОИ бр. 6/2010. од 11.10.2010. године.

15.09.2015.  Уверење о кретању непокретности - Аутобуска станица у Пироту
По захтеву стечајног управник РГЗ Служба за катастар непокретности у Пироту доставља Уверење о кретању катастарске парцеле
6p.3297/3, К.О. Пирот - град, уписане у лист непокретности 7995 (Аутобуска станица у Пироту).

22.09.2015.  Захтев за доставом података РГЗ СКН Пирот
За потребе вођења стечајног поступка стечајни управник се обратио РГЗ СКН Пирот захтевом за доставу података и копије
документације која је правни правни основ уписа следећих непокретности на име стечајног дужника АД «АУТОТРАНСПОРТНО» Пирот у
стечају:
1.Зграда бензинске станице, саграђена на катастарској парцели 1095/6, правни статус објекта: објекат има одобрење за употребу,
адреса објекта: Жуково, носилац права на објекту: АД «АУТОТРАНСПОРТНО» Пирот у стечају, врста права/облик својине:
својина/мешовита, обим удела: 1/1,  уписана у лист непокретности број 3275 К.О. Пирот – ван Варош, површине 81,00 м2,
2.Помоћна зграда, саграђена на катастарској парцели 1095/10, правни статус објекта: објекат изграђен без одобрења за градњу, адреса
објекта: Жуково, носилац права на објекту: држалац: АД «АУТОТРАНСПОРТНО» Пирот у стечају, врста права/облик својине:
држалац/мешовита, обим удела: 1/1,  уписана у лист непокретности број 3275 К.О. Пирот – ван Варош, површине 12,00 м2.

22.09.2015.  Захтев за издавање преписа листа непокретности
Стечајни управник упутио је РГЗ-у Служби за катастар непокретности захтев за издавање Преписа листа непокретности бр.6257 КО Пирот
- ван варош и издавање преписа листа непокретности бр. 6032 КО Пирот - ван варош.

24.09.2015.  Захтев за доставом података и копије документације
Стечајни управник упутио је захтев РГЗ-у Служби за катастар непокретности захтев за доставом података и копије документације која је
основ уписа објекта у Листу непокретности бр. 6257 К.О. Пирот-ван варош, број парцеле 1095/1, број зграде 1, Потес Жуково.
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Прилози

28.01.2016.Датум:

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ И ПУТНИКА У
ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ "АУТОТРАНСПОРТНО" У СТЕЧАЈУ,
ПИРОТ

Назив стечајног дужника:

Број предмета: X Ст.37/2009

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2015. 30.09.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2015.за период од: 30.09.2015.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

"Милбој" д.о.о. 988,00442/15 29.09.2015.

Укупно: 988,00

Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE098216803RS 01.07.2015.

Укупно: 104,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

1.980,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.08.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

245,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.08.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

150,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.09.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

60,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

21.09.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd

355,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.09.2015.

Укупно: 2.790,00

Књиговодствене услуге

Пи-СОФТ доо Пирот 10.000,00310715/128 31.07.2015.

Пи-СОФТ доо Пирот 10.000,00310815/128 31.08.2015.

Пи-СОФТ доо Пирот 10.000,00300915/128 30.09.2015.

Укупно: 30.000,00
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Порези (на имовину, добит, кап. добит)

ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд ,Водопривредни центар " Морава " Ниш
914,27

10-079-040-4-
082897/јануар-
јул 2015

03.07.2015.

ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд ,Водопривредни центар " Морава " Ниш
130,61

10-079-040-4-
082897/август
2015

31.08.2015.

ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд ,Водопривредни центар " Морава " Ниш
130,61

10-079-040-4-
082897/септемба
р 2015

30.09.2015.

Укупно: 1.175,49

Административне таксе

РГЗ Служба за катастар непокретности Пирот 4.372,0055079-01092015 01.09.2015.

Република Србија
300,00

55079-01092015
РАП

01.09.2015.

РГЗ Служба за катастар непокретности Пирот
1.319,00

55079-01092015
ЛН

01.09.2015.

Република Србија
300,00

55079-01092015-
РАП

01.09.2015.

РГЗ Служба за катастар непокретности Пирот 610,0055079-15092015 15.09.2015.

Република Србија
300,00

55079-15092015
РАП

15.09.2015.

РГЗ Служба за катастар непокретности Пирот 1.860,0055079-22092015 22.09.2015.

Република Србија
300,00

55079-22092015
РАП

22.09.2015.

Укупно: 9.361,00

44.418,49Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 44.418,49

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-328473-80
Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 908-20501-70
Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200400956-44
Eurobank A.D. Beograd, 250-39720-56
Alpha bank Srbija A.D. Beograd, 180-10010000031-66

01.07.2015. 2.537.621,96Стање 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

Alpha bank Srbija A.D. Beograd 19.262,4710.08.2015.

Укупно: 19.262,47

19.262,47Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2015.за период од: 30.09.2015.

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 1.980,0020.08.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 245,0031.08.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 150,0010.09.2015.

Banca Intesa A.D.- Beograd 60,0021.09.2015.
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Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 355,0030.09.2015.

Укупно: 2.790,00

Књиговодствене услуге

Пи-СОФТ доо Пирот 10.000,0003.09.2015.

Пи-СОФТ доо Пирот 10.000,0003.09.2015.

Пи-СОФТ доо Пирот 10.000,0003.09.2015.

Укупно: 30.000,00

Административне таксе

РГЗ Служба за катастар непокретности Пирот 4.372,0002.09.2015.

Република Србија 300,0002.09.2015.

РГЗ Служба за катастар непокретности Пирот 1.319,0002.09.2015.

Република Србија 300,0002.09.2015.

РГЗ Служба за катастар непокретности Пирот 610,0016.09.2015.

Република Србија 300,0016.09.2015.

Укупно: 7.201,00

39.991,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2015. 2.516.893,43
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