
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

19.10.2016.

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

01.04.2016. 30.06.2016.

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

2.476.520,34

0,00

Залихе

0,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

0,00

Друга финансијска средства (удели и акције)

4.553.420,34

Потраживања

2.076.900,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.04.2016.

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.04.2016 године :
1. Banca Intesa AD Beograd рачун бр. 160 - 0000000328473 - 80 извод бр. 2 од 29.02.2016. год.           676.520,34 динара
2. Еуробанк АД Београд на орочењу                                                                                                                  1.800.000,00 динара
_____________________________________________________________________________________________________
УКУПНО                                                                                                                                                                      2.476.520,34 динара
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Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.476.520,34

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 4.553.420,34

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

2.476.520,34

0,00

0,00

0,00

2.076.900,00

0,00 4.553.420,34

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 је одржана продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања дана 14.06.2016. године и
иста је била НЕУСПЕШНА јер није било заинтересованих купаца.
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0,00

17.008,77 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

17.008,77

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 17.008,77 динара се састоји од:
            - прилива у износу од 8.723,84 динара на име приписа камате по орочењу износа од 1.800.000,00 динара код Еуробанк А.Д.
Београд за период од 17.02.2016. год. до 18.04.2016. године уз номиналну камату од 2,90% на годишњем нивоу, а по закљученом
Уговору о ороченом депозиту бр. 106-308/16 од 17.02.2016. године,
            - прилива у износу од 8.284,93 динара на име приписа камате по орочењу износа од 1.800.000,00 динара код Еуробанк А.Д.
Београд за период од 18.04.2016. год. до 17.06.2016. године уз номиналну камату од 2,80% на годишњем нивоу, а по закљученом
Уговору о ороченом депозиту бр. 258-308/16 од 18.04.2016. године,

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 9.900,002. Судски трошкови 9.900,00 0,009.900,00

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 9.900,002.500,00 9.900,00 9.900,00 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

0,00 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 0,000,00

0,00 0,002. Електрична енергија 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 0,003. Комуналне услуге 0,00 0,000,00

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

714,00 1.129,005. Пошта и телефон 1.129,00 1.843,000,00

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

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

0,00 1.245,008. Платни промет 1.245,00 0,001.245,00

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 0,0016. Књиговодствене услуге 0,00 110.000,0020.000,00

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

653,09 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 653,090,00

4.961,00 5.144,0019. Административне таксе 5.144,00 7.105,003.000,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

0,00 89.400,0022. Трошкови оглашавања 89.400,00 89.400,000,00

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

500.000,00 1.415,2924. Остали трошкови стечајне масе 1.415,29 501.415,290,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 24.245,00646.328,09 98.333,29 98.333,29 720.416,38

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 54/2010 од 19.07.2016. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
јун 2016. године у укупном износу од 67.365,29 динара.
        Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 54/2010 од 13.09.2016. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец
јун 2016. године у укупном износу од 37.665,00 динара.
Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 54/2010 од 14.10.2016. године додатно се одобрава  исплата трошкова стечајног поступка и у
износу од 3.203,00 динара и то на име поштанских трошкова у износу од 415,00 динара, на име трошкова платног промета у износу од
540,00 динара и на име административних такси у износу од 2.144,00 динара насталих у месецу априлу 2016. године и на име
поштанских трошкова у износу од 104,00 динара насталих у месецу мају 2016. године.динара.

        Укупно одобрење трошкова за други квартал 2016. године износи 108.233,29 динара
Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

        2. Судски трошкови у износу од 9.900,00 динара састоје се од:
            - таксе на тужбу у поступку пред Привредним судом у Нишу тужиоца АД АУТОТРАНСПОРТНО Пирот у стечају против туженог
"НИБРАС" доо Пирот у парници пословодни број П-525/2016 у износу од 9.900,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

        5. Пошта и телефон у износу од 1.129,00 динара састоје се од:
            - трошкова слања поште у извештајном периоду у укупном износу од 829,00 динара,
            - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец мај 2016. године који доспева 20.06.2016. године у
износу од 300,00 динара.
        8. Платни промет у износу од 1.245,00 динара састоји се од накнаде за трошкове платног промета и накнаде за трошкове вођења
рачуна пословне банке у периоду од 01.04. до 30.06.2016. год.
      19. Административне таксе у износу од 5.144,00 динара састоје се од:
            - накнаде РГЗ Служби за катастар непокретности Пирот за геодетске услуге и податке за издавање Преписа листа непокретности у
износу од 1.799,00 динара (накнада у износу од 1.754,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара),
            - републичке административне таксе за издавање Преписа листа непокретности у износу од 345,00 динара (такса у износу од
300,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара),
            - накнаде Агенцији за привредне регистре за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2015. годину у износу

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

од 1.200,00 динара,
            - накнаде НБС-Принудна наплата за издавање потврда, уверења, прегледа извршених и неизвршених основа и налога за дужнике
у принудној наплати за потребе поступка П-575/2016 у правној ствари тужиоца АД АУТОТРАНСПОРТНО Пирот у стечају против туженог
"НИБРАС" доо Пирот, према Обавештењу НБС-Принудна наплата за уплату број 2016-82-017623 у износу од 900,00 динара,
            - накнаде НБС-Принудна наплата за издавање потврда, уверења, прегледа извршених и неизвршених основа и налога за дужнике
у принудној наплати за потребе поступка П-575/2016 у правној ствари тужиоца АД АУТОТРАНСПОРТНО Пирот у стечају против туженог
"НИБРАС" доо Пирот, према Обавештењу НБС-Принудна наплата за уплату број 2016-82-017625 у износу од 900,00 динара,
НАПОМЕНА: Прве две административне таксе су плаћена од стране повереника стечајног управника готовински због хитности поступка,
а након одобрења исплате стварно насталих трошкова од стране Привредног суда у Нишу наведени износ ће бити рефундиран
поверенику стечајног управника.
      22. Трошкови оглашавања у износу од 89.400,00 динара се односе на трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника
методом јавног надметања заказане за 25.07.2016. године у три високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на територији целе
Републике Србије, у складу са Правилником о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом, Националним
стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник РС» бр. 43/2005) и то:
            - трошкови оглашавања у дневном листу "Политика" у износу од 26.400,00 динара,
            - трошкови оглашавања у дневном листу "Данас" у износу од 26.040,00 динара,
            - трошкови оглашавања у дневном листу "Српски телеграф" у износу од 36.960,00 динара.
      24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 1.415,29 динара се односе на накнаду за одводњавање за 2016. годину према
решењу Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд ВПЦ „Морава“ Ниш бр. 688 од 27.05.2016. године којим се одређује
накнада за одводњавање за 2016. годину у укупном износу од 1.415,29 динара.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

        2. Судски трошкови - Одлив у износу од 9.900,00 динара састоје се од:
            - плаћене таксе на тужбу у поступку пред Привредним судом у Нишу тужиоца АД АУТОТРАНСПОРТНО Пирот у стечају против
туженог "НИБРАС" доо Пирот у парници пословодни број П-525/2016 у износу од 9.900,00 динара.

Обавезе стечајне масе

        8. Платни промет - Одлив у износу од 1.245,00 динара се односе на трошкове платног промета и накнаде за трошкове вођења
рачуна пословне банке у периоду од 01.04. до 30.06.2016. год. који се аутоматски скидају са рачуна.
      16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 20.000,00 динара се односи на исплату накнаде за пружање књиговодствених услуга
за месеце јул и децембар 2014. године (2 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. Административне таксе - Одлив у износу од 3.000,00 динара се састоје од:
            - плаћене накнаде Агенцији за привредне регистре за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2015. годину у
износу од 1.200,00 динара,
            - плаћене накнаде НБС-Принудна наплата за издавање потврда, уверења, прегледа извршених и неизвршених основа и налога за
дужнике у принудној наплати за потребе поступка П-575/2016 у правној ствари тужиоца АД АУТОТРАНСПОРТНО Пирот у стечају против
туженог "НИБРАС" доо Пирот, према Обавештењу НБС-Принудна наплата за уплату број 2016-82-017623 у износу од 900,00 динара,
            - плаћене накнаде НБС-Принудна наплата за издавање потврда, уверења, прегледа извршених и неизвршених основа и налога за
дужнике у принудној наплати за потребе поступка П-575/2016 у правној ствари тужиоца АД АУТОТРАНСПОРТНО Пирот у стечају против
туженог "НИБРАС" доо Пирот, према Обавештењу НБС-Принудна наплата за уплату број 2016-82-017625 у износу од 900,00 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) 30.06.2016.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

2.476.520,34 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2016.

 5.

34.145,00

 4.

2.459.384,11

 2. 17.008,77

 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

0,0001.04.16.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2016.

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

2.459.384,11

 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

30.06.2016.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

0,00

4.536.284,11

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

        1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.459.384,11 динара састоји се од:
            - на текућем рачуну број 160 - 0000000328473 - 80 који се води код Banca Intesa AD Beograd налази се износ од 2.459.384,11
динара (Извод бр. 9 од 30.06.2016. 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

05.04.2016.  Закључак о обезбеђењу доказа ПИО Филијала Пирот
Дана 05.04.2016. године примљен је Закључак Фонда ПИО Филијала Пирот о обезбеђењу доказа за бившег запосленог Костић Дејана из
Пирота достављањем података о стажу.

15.04.2016.  Достава кварталног извештаја Привредном суду у Нишу
Дана 15.04.2016. године достављен је Привредном суду у Нишу Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни
период јануар - март 2015. године.

15.04.2016.  Достава кварталног извештаја Привредном суду у Нишу
Дана 15.04.2016. године достављен је Привредном суду у Нишу Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни
период април - јун 2015. године.

15.04.2016.  Достава кварталног извештаја Привредном суду у Нишу
Дана 15.04.2016. године достављен је Привредном суду у Нишу Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни
период јул - септембар 2015. године.

15.04.2016.  Достава кварталног извештаја Привредном суду у Нишу
Дана 15.04.2016. године, достављен је Привредном суду у Нишу извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни
период октобар - децембар 2015. године.

15.04.2016.  Захтев Привредном суду у Нишу
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу захтев за сагласност на исплату стварно насталих трошкова насталих у месецу
јануару, фебруару и марту 2016. године.

19.04.2016.  План трошкова за месец април 2016. године
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова за месец април 2016. године.

19.04.2016.  Уговор о ороченом депозиту
Дана 18.04.2016. године закључен је Уговор бр. 258-308/16 о орочењу депозита у износу од 1.800.000,00 динара на период од 60 дана.

22.04.2016.  Захтев за издавање листа непокретности
Стечајни управник упутио је РГЗ Служби за катастар непокретности Пирот захтев за издавање Преписа листа непокретности бр.6257 КО
Пирот - ван варош и издавање преписа листа непокретности бр. 3275 КО Пирот - ван варош.

30.04.2016.  Достава продајне документације
Повереник стечајног управника доставља Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај Процену ликвидационе
вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје јавним надметањем.

04.05.2016.  Достава документације Основном суду у Пироту
Поступајући по налогу судије Основног суда у Пироту 3 К.бр.459/10(2009) од 02.02.2016. године, стечајни управник доставља Суду
обавештење о траженој документацији.

04.05.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Решењем Привредног суда у Нишу од 21.04.2016. године одбија се захтев стечајног управника за одобрење исплате стварно насталих
трошкова стечајног поступка за месеце јануар, фебруар и март 2016. године.
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06.05.2016.  Достава података по захтеву 3 К.бр.459/10(2019). од 21.03.2016. године
Агенција за привредне регистре у вези са захтевом стечајног управника а по налогу судије Основног суда у Пироту доставља поверенику
стечајног управника тражену документацију:
- изворне билансе стања за 2003, 2004. и 2006. годину,
- копију биланса стања за 2005. годину.

09.05.2016.  Достава документације по налогу 3К.бр, 459/10(2009) од 02.02.2016. године Основном суду у Пироту
Стечајни управник доставља документацију судији Основног суда у Пироту, по налогу 3 К.бр.459/10 (2009) ОД 02.02.2016. године, коју је
по захтеву од 21.03.2016. године стечајном управнику доставила Агенција за привредне регистре.

11.05.2016.  Обавештење Привредном суду у Нишу
Стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине: Привредном суду у Нишу, Одбору
поверилаца, Повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје, Лицима која су исказала интерес за
имовину која се продаје, АЛСУ.

16.05.2016.  Захтев за доставу података о стажу и заради
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање доставио је  стечајном управнику захтев за достављање пријаве промене
података за утврђивање стажа и зараде за Младеновић Славољуба који је био у радном односу код овог привредног друштва.

16.05.2016.  Захтев за доставу података о стажу и заради
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање доставио је  стечајном управнику захтев за достављање пријаве промене
података за утврђивање стажа и зараде за Спасић Небојшу, који је био у радном односу код овог привредног друштва.

16.05.2016.  Захтев за доставу података о стажу и заради
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање доставио је  стечајном управнику захтев за достављање пријаве промене
података за утврђивање стажа и зараде за Ранђелов Богдана, који је био у радном односу код овог привредног друштва.

20.05.2016.  Закључак о обезбеђењу доказа ПИО Филијала Пирот
Дана 05.04.2016. године примљен је Закључак Фонда ПИО Филијала Пирот о обезбеђењу доказа за Петковић Драгана из Осмакова
доставом података о бенефицираном радном стажу.

27.05.2016.  Достава Плана трошкова Привредном суду у Нишу
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова за месец мај 2016. године и Допуну плана трошкова за месец
април 2016. године.

02.06.2016.  Захтев за доставом обавештења
Стечајни управник доставио је Основном јавном тужилаштву у Пироту Захтев за доставом обавештења о томе да ли је са њихове стране
покренут и да ли се води кривични поступак чији је предмет Уговор о купопродаји бр. 4122. од 17.01.2006. године, чији је предмет
купопродаја Аутобуске станице у Пироту.

02.06.2016.  Захтев за доставом обавештења
Стечајни управник доставио је Вишем јавном тужилаштву у Пироту Захтев за доставом обавештења о томе да ли је са њихове стране
покренут и да ли се води кривични поступак чији је предмет Уговор о купопродаји бр. 4122 од 17.01.2006. године, чији је предмет
купопродаја Аутобуске станице у Пирот.

06.06.2016.  Допис Вишег јавног тужилаштва
На захтев повереника стечајног управника за доставом обавештења о статусу привремено одузете имовине, која је уједно и предмет
Уговора о купопродаји бр. 4122 од 17.01.2006. године, Више јавно тужилаштво у Пироту је доставило допис поверенику стечајног
управника у којем га обавештава да је поднело захтев за трајно одузимање имовине ОИК бр. 1/10 од 15.12.2015. године. Предмет
поднетог захтева управо је имовина из Уговора о купопродаји бр. 4122 од 17.01.2006. године. Такође обавештава повереника стечајног
управника да је у току главно рочиште за одузимање предметне имовине пред Вишим судом у Пироту.

09.06.2016.  Решење Привредног суда у Нишу
Решењем Привредног суда у Нишу од 09.06.2016. године, у извршној ствари Ив.975/2006 извршног повериоца "СТАРТЕР"доо Палић
против извршног дужника АД "АУТОТРАНСПОРТНО" Пирот, обуставља се поступак принудног извршења услед отварања стечајног
поступка над стечајним дужником.

20.06.2016.  Обавештење о неуспелој продаји
Дана 20.06.2016. године Привредном суду у Нишу и члановима Одбора поверилаца достављено је обавештење о неуспелој продаји
имовине стечајног дужника на продаји путем јавног надметања одређеној за 14.06.2016. године.

20.06.2016.  Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим од 14.06.2016. године
Комисија за спровођење продаје проглашава неуспелим јавно надметање заказано за 14.06.2016. године, ради продаје имовине
стечајног дужника детаљно описане у огласу који је објављен дана 13.05.2016. године у дневним листовима "Политика", "Данас" и
"Српски телеграф".

23.06.2016.  Достава доказа о уплати ТАКСЕ НА ТУЖБУ
Тужилац АД Аутотранспортно Пирот у стечају доставља Суду доказ о уплати ТАКСЕ НА ТУЖБУ, према упозорењу за плаћање судске
таксе, Посл. бр. П-525/2016 од 13.06.2016. године.

23.06.2016.  План трошкова за месец јун 2016. године
Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу план трошкова за месец јун 2016. године.
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23.06.2016.  Достава кварталног извештаја Привредном суду у Нишу
Дана 23.06.2016. године достављен је Привредном суду у Нишу Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни
период јануар - март 2016. године.

24.06.2016.  Обавештење Привредном суду у Нишу
Стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине: Привредном суду у Нишу, Одбору
поверилаца, Повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје, Лицима која су исказала интерес за
имовину која се продаје, АЛСУ.

24.06.2016.  Захтев за достављање података
Упућен је Народној банци Србије, Одсеку за принудну наплату, захтев за доставу података ради извођења доказа у парничном поступку
П.бр.525/2016, који се води пред Привредним судом у Нишу.

28.06.2016.  Захтев за доставу података о стажу и заради
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање доставио је стечајном управнику захтев за достављање пријаве промене
података за утврђивање стажа и зараде за Савић Милутина, који је био у радном односу код привредног друштва АД Аутотранспортно.
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Прилози

19.10.2016.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:01.04.2016. 30.06.2016.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Нишу
9.900,00

23-026-00525-
2016-001

13.06.2016.

Укупно: 9.900,00

9.900,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон

ЈП "Пошта Србије" 102,00RE151412621RS 23.06.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE151412635RS 23.06.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE151412811RS 24.06.2016.

"Телеком Србија" а.д.
300,00

09-176-010-
2759931

20.06.2016.

ЈП "Пошта Србије" 92,00RE120646683RS 06.04.2016.

ЈП "Пошта Србије" 115,00RE120621372RS 15.04.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE120651578RS 18.04.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE120637956RS 19.04.2016.

ЈП "Пошта Србије" 104,00RE120634141RS 03.05.2016.

Укупно: 1.129,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.04.2016.

Banca Intesa A.D.- Beograd

495,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.04.2016.

Banca Intesa A.D.- Beograd

210,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.06.2016.

Banca Intesa A.D.- Beograd

495,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.06.2016.
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Платни промет

Укупно: 1.245,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 1.200,0088-41036112 27.06.2016.

Народна банка Србије-Принудна наплата 900,001-91682017623 30.06.2016.

Народна банка Србије-Принудна наплата 900,001-91682017625 30.06.2016.

РГЗ Служба за катастар непокретности Пирот 1.799,0055-079 25.04.2016.

РС Министарство финансија-Републичке административне таксе 345,0055-079/РАТ 25.04.2016.

Укупно: 5.144,00

Трошкови оглашавања

"Политика новине и магазини" д.о.о. Београд 26.400,0090329582 24.06.2016.

"ДАН ГРАФ" д.о.о. Београд 26.040,001994/16 24.06.2016.

"Медијска мрежа" д.о.о. Београд 36.960,00IFM-128-0/16 24.06.2016.

Укупно: 89.400,00

Остали трошкови стечајне масе

ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд ,Водопривредни центар " Морава " Ниш
1.415,29

10-079-040-4-
082897

10.06.2016.

Укупно: 1.415,29

98.333,29Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 108.233,29

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-328473-80
Благајна, Благајна
Eurobank A.D. Beograd, 250-39720-56

01.04.2016. 2.476.520,34Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Камате и други финансијски приходи

Eurobank A.D. Beograd 8.723,8418.04.2016.

Eurobank A.D. Beograd 8.284,9317.06.2016.

Укупно: 17.008,77

17.008,77Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Нишу 9.900,0023.06.2016.

Укупно: 9.900,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 45,0020.04.2016.

Banca Intesa A.D.- Beograd 495,0028.04.2016.

Banca Intesa A.D.- Beograd 210,0030.06.2016.
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Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 495,0030.06.2016.

Укупно: 1.245,00

Књиговодствене услуге

Пи-СОФТ доо Пирот 10.000,0018.04.2016.

Пи-СОФТ доо Пирот 10.000,0018.04.2016.

Укупно: 20.000,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 1.200,0027.06.2016.

Народна банка Србије-Принудна наплата 900,0030.06.2016.

Народна банка Србије-Принудна наплата 900,0030.06.2016.

Укупно: 3.000,00

34.145,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2016. 2.459.384,11
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