
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

12.02.2019.

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

01.10.2018. 31.12.2018.

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

2.339.551,93

0,00

Залихе

0,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

0,00

Друга финансијска средства (удели и акције)

4.416.451,93

Потраживања

2.076.900,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.10.2018.

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.10.2018. године :

1. Banca Intesa ад Београд рачун бр. 160 - 0000000328473 - 80 извод бр. 18 од 31.08.2018. год.           539.261,93 динара
2. Banca Intesa ад Београд наменски рачун бр. 160 - 496700 - 90 извод бр. 2 од 02.08.2018. год.                 290,00 динара
3. Војвођанске банке ад Нови Сад на орочењу                                                                                                 1.800.000,00 динара
_____________________________________________________________________________________________________
УКУПНО                                                                                                                                                                        2.339.551,93 динара
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Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.339.551,93

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 4.416.451,93

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

2.339.551,93

0,00

0,00

0,00

2.076.900,00

0,00 4.416.451,93

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

126.880,00

 1.

 2.

0,000,00

0,00

Остварена
продајна цена или

наплаћено
потраживање

0,00 3.

 4.

0,00Залихе

Повећање

Потраживања

260.000,00

126.880,00

1.690.020,00Некретнине, 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

1.690.020,00

0,00

260.000,00

0,00

1г

Коментар

       У току извештајног периода вршена је продаја имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе.
        ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ у поступку продаје непосредном погодбом била је следећа непокретна имовина стечајног дужника:

Имовинска целина I:
        Надстрешница бензинске станице, на адреси: потес Жуково, Пирот, уписана у Лист непокретности број 3275 КО Пирот – ван варош,
као зграда број 1 на кп. бр. 1095/6 КО Пирот – ван варош, површине 81 m2, објекат који има одобрење за употребу, у власништву АД
«АУТОТРАНСПОРТНО» Пирот у стечају, са уделом 1/1.
Процењена вредност Имовинске целине I износила је: 451.980,00 динара.

Имовинска целина II:
        Помоћна зграда - гаража, на адреси: потес Жуково, Пирот, евидентирана у Листу непокретности број: 6257 КО Пирот – ван варош
као зграда број 1 на кп. бр. 1095/1 КО Пирот – ван варош, објекат без одобрења за изградњу, површине у основи 48m2, чији је држалац
стечајни дужник АД «АУТОТРАНСПОРТНО» Пирот у стечају, са уделом 1/1.
Процењена вредност Имовинске целине II износила је: 500.000,00 динара.
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Имовинска целина III:
        Помоћна зграда - портирница, на адреси: потес Жуково, Пирот, евидентирана у Листу непокретности број: 3275 КО Пирот – ван
варош као Помоћна зграда - зграда број 1, на кп. бр. 1095/10 КО Пирот – ван варош, објекат изграђен без одобрења за изградњу,
површине 12m2, чији је држалац стечајни дужник АД «АУТОТРАНСПОРТНО» Пирот у стечају, са уделом 1/1.
Процењена вредност Имовинске целине III износила је: 250.000,00 динара.

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ је била и покретна имовина стечајног дужника, као целина:

Имовинска целина IV:
        Покретна имовина:
         - Цистерна за мазут 8т и метална каса.
Процењена вредност Имовинске целине IV износила је: 100.000,00 динара
Начин продаје: Продаја је извршена непосредном погодбом уз сагласност Одбора поверилаца од 10.11.2016. године, а све у интересу
што повољнијег уновчења.
        Оглас о продаји имовине стечајног дужника нeпoсрeднoм пoгoдбoм yз прикупљање понуда објављен је дана 29.09.2018. године у
недељном локалном листу «Слобода» из Пирота и на локалној телевизији «П канал» из Пирота у периоду од 05.10. до 11.10.2018.
године.
        Крајњи рок за достављање коначних понуда на адресу Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, Београд,
ул. Теразије бр. 23, III спрат, сала 301, био је 12.10.2018. године до 12:00 часова.
        Јавно отварање понуда одржано је дана 12.10.2018. године у 12:15 часова на адреси Агенције за лиценцирање стечајних управника,
у присуству Комисије формиране одлуком стечајног управника.
        Комисија за спровођење продаје је констатовала да је пристигла једна понуда и то понуђача СЗР «ВУК ТЕНДЕ» Бојан Николић
предузетник  Пирот, ул. Славонска бр. 39, Пирот, матични број: 55523703, ПИБ: 100375389, за имовинске целине II и III.
Понуда на име купопродајне цене за имовинску целину II понуђача СЗР «ВУК ТЕНДЕ», власника Бојана Николића, износила је 260.000,00
динара. Како је износ понуде већи од 50% од процењене вредности имовине стечајног дужника, Комисија је за купца имовине стечајног
дужника - имовинске целине II, прогласила понуђача СЗР «ВУК ТЕНДЕ», власника Бојана Николића, по цени од 260.000,00 динара.
•Начин продаје: Продаја је извршена НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ уз сагласност Одбора поверилаца од 10.11.2016. године.
•Датум потписивања купопродајног уговора: 21.10.2018. године.
•Датум исплате купопродајне цене: 25.10.2018. године.
•Купопродајна цена:  260.000.00 динара.
•Купац: Самостална занатска радња «ВУК ТЕНДЕ» Бојан Николић предузетник  Пирот, ул. Славонска бр. 39, Пирот, матични број:
55523703, ПИБ: 100375389.
        Понуда на име купопродајне цене за имовинску целину III понуђача СЗР «ВУК ТЕНДЕ», власника Бојана Николића, износи 60.000,00
динара. Како је износ понуде био  мањи од 50% од процењене вредности, за прихватање такве понуде стечајни управник је био дужан
да прибави сагласност Одбора поверилаца, која до дана писања овог Извештаја није добијена.

Корекција  вредности имовине у зависности од остварене продајне цене.
        4. Некретнине, постројења и опрема - Износ смањења од 126.880,00 динара представља разлику између ликвидационе вредности
имовине стечајног дужника исказане ЕФИ-ју - Помоћна зграда - Гаража, на адреси: потес Жуково, Пирот, евидентирана у Листу
непокретности бр. 6257 КО Пирот - ван варош као зграда број 1, на кп бр. 1095/1 КО Пирот - ван варош, објекат изграђен без одобрења
за изградњу, површине у основи 48 м2, чији је држалац стечајни дужник АД "АУТОТРАНСПОРТНО" Пирот у стечају, ул. Николе Пашића
бб која је у Економско-финансијском извештају износила 386.880,00 динара, а која је била предмет продаје методом непосредне
погодбе одржане дана 12.10.2018. године и која је продата за износ купопродајне цене од 260.000,00 динара (386.880,00 - 260.000,00 =
126.880,00 динара).

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

        4. Некретнине, постројења и опрема - Износ од 260.000,00 динара се односи на износ постигнуте купопродајне цене приликом
продаје непокретне имовине стечајног дужника - Помоћна зграда - Гаража, на адреси: потес Жуково, Пирот, евидентирана у Листу
непокретности бр. 6257 КО Пирот - ван варош као зграда број 1, на кп бр. 1095/1 КО Пирот - ван варош, објекат изграђен без одобрења
за изградњу, површине у основи 48 м2, чији је држалац стечајни дужник АД "АУТОТРАНСПОРТНО" Пирот у стечају, ул. Николе Пашића
бб методом непосредне погодбе одржане дана 12.10.2018. године.
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0,00

267.693,15 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.

260.000,00

Врста прилива

Разлика остварених
прихода и прилива

0,00

0,00

260.000,00

0,00

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260.000,00

0,00

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

0,00

7.693,15

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 7.693,15 динара се састоји од:
            - прилива у износу од 7.693,15 динара на име приписа камате по орочењу износа од 1.800.000,00 динара код Војвођанске банке
ад Нови Сад за период од 17.08.2018. год. до 16.10.2018. године уз номиналну камату од 2,60% на годишњем нивоу, а по закљученом
Уговору о ороченом депозиту бр. 112/18 од 17.08.2018. године.
        6. Некретнине, постројења и опрема - Прилив у износу од 260.000,00 динара се односи на прилив на име исплате купопродајне
цене од стране купца СЗР "ВУК ТЕНДЕ", власника Николић Бојана, ПР, МБ 55523703, приликом продаје непокретне имовине стечајног
дужника - Помоћна зграда - Гаража, на адреси: потес Жуково, Пирот, евидентирана у Листу непокретности бр. 6257 КО Пирот - ван
варош као зграда број 1, на кп бр. 1095/1 КО Пирот - ван варош, објекат изграђен без одобрења за изградњу, површине у основи 48 м2,
чији је држалац стечајни дужник АД "АУТОТРАНСПОРТНО" Пирот у стечају, ул. Николе Пашића бб  методом непосредне погодбе
одржане дана 12.10.2018. године.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

        6. Некретнине, постројења и опрема - Износ од 260.000,00 динара се односи на износ остварене купопродајне цене приликом
продаје непокретне имовине стечајног дужника - Помоћна зграда - Гаража, на адреси: потес Жуково, Пирот, евидентирана у Листу
непокретности бр. 6257 КО Пирот - ван варош као зграда број 1, на кп бр. 1095/1 КО Пирот - ван варош, објекат изграђен без одобрења
за изградњу, површине у основи 48 м2, чији је држалац стечајни дужник АД "АУТОТРАНСПОРТНО" Пирот у стечају, ул. Николе Пашића
бб  методом непосредне погодбе одржане дана 12.10.2018. године.
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Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

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

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 0,000,00 0,00 0,00 0,00

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 1.400,001. Канцеларијски материјал 1.400,00 1.400,000,00

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

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

2.000,00 9.150,004. Гориво и мазиво 4.650,00 11.150,000,00

2.451,00 4.442,005. Пошта и телефон 2.942,00 6.893,000,00

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 4.255,008. Платни промет 4.255,00 0,004.255,00

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

140.000,00 0,0016. Књиговодствене услуге 0,00 140.000,000,00

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

3.772,00 1.271,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 1.271,00 5.043,000,00

4.426,00 0,0019. Административне таксе 0,00 4.426,000,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

176.350,00 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 163.680,0012.670,00

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

501.769,11 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 501.769,110,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 16.925,00840.768,11 14.518,00 20.518,00 844.361,11

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

        Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 54/2010 од 01.02.2019. године одобрава се исплата обавеза стечајне масе и трошкова
стечајног поступка за период октобар-децембар 2018. године и то на име стварно насталих трошкова у месецу октобру 2018. године
одобрава износ од 4.834,00 динара, у месецу новембру 2018. године одобрава износ од 4.495,00 динара и у месецу децембру 2018.
године одобрава износ од 5.189,00 динара.
        Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2018. године износи 20.518,00 динара (4.834,00 + 4.495,00 + 5.189,00 = 20.518,00).

НАПОМЕНА: Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 54/2010 од 01.02.2019. године делимично се одобрава исплата стварно насталих
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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

трошкова стечајног поступка за период октобар-децембар 2018. године а одбија се износ стварно насталих трошкова на име горива и
мазива за месец новембар 2018. године у износу од 4.500,00 динара и трошкова фиксног телефона и интернета повереника стечајног
управника за укупан износ од 1.500,00 динара односно у месечном износу од 500,00 динара за сваки месец по 500,00 динара.

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 1.400,00 динара састоје се од:
            - рачуна за израду гумице деловодног печата у месецу октобру 2018. године код ЗР «FORMAT GLASS» Пирот, Слободан Ковачевић
ПР у износу од 800,00 динара,
            - рачуна за куповину канцеларијског материјала у месецу новембру 2018. год. код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 600,00
динара.
        4. Гориво и мазиво у износу од 9.150,00 динара се односе на трошкове горива и мазива повереника стечајног управника насталих у
месецу октобру 2018. године у износу од 3.000,00 динара, у месецу новембру 2018. године у износу од 4.500,00 динара (гориво у износу
од 3.000,00 динара и мазиво у износу од 1.500,00 динара) и у месецу децембру 2018. године у износу од 1.650,00 динара.
        5. Пошта и телефон у износу од 4.442,00 динара састоје се од:
            - трошкова слања поште у извештајном периоду у укупном износу од 1.442,00 динара (14 писама),
            - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец септембар 2018. године у износу од 500,00 динара,
            - трошкова фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец септембар 2018. године у износу од 500,00
динара,
            - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец октобар 2018. године у износу од 500,00 динара,
            - трошкова фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец октобар 2018. године у износу од 500,00
динара,
            - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец новембар 2018. године у износу од 500,00 динара,
            - трошкова фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец новембар 2018. године у износу од 500,00
динара.
        8. Платни промет у износу од 4.255,00 динара састоји се од накнаде за трошкове платног промета и накнаде за трошкове вођења
рачуна пословне банке у периоду од 01.10. до 31.12.2018. године.
      18. Порез у износу од 1.271,00 динара се односи на:
            - порез на имовину стечајног дужника за 4. квартал 2018. године у износу од 1.271,00 динара према поднетој пореској пријави за
утврђивање пореза на имовину за 2018. годину.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

        8. Платни промет - Одлив у износу од 4.255,00 динара се односе на трошкове платног промета и накнаде за трошкове вођења
рачуна пословне банке у периоду од 01.10. до 31.12.2018. године.
      22. Трошкови оглашавања - Одлив у износу од 12.670,00 динара се односе на плаћене трошкове оглашавања продаје имовине
стечајног дужника методом непосредне погодбе и састоје се од:
           - плаћеног рачуна на име трошкова оглашавања у локалним Пиротским новинама "СЛОБОДА" у износу од 10.920,00 динара,
           - плаћеног рачуна на име трошкова оглашавања на локалној Пиротској телевизији "ПИ-КАНАЛ" у износу од 1.750,00 динара.
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 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.

207.479.156,08

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

207.479.156,08

 2.

246.069.696,02

5.327.972,61

459.104.142,91459.104.142,91 0,00

 6.

Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2018.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

2.339.551,93 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2018.

 5.

16.925,00

 4.

2.590.320,08

 2. 267.693,15

 6.

Укупан одлив

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 160 - 0000000328473 - 80 отвореног код
Banca Intesa ад Београд.
У току извештајног периода односно дана 25.10.2018. године је угашен наменски рачун бр. 160-496700-90 код Banca Intesa AD Beograd
који је био отворен за потребе продаје акција у власништву стечајног дужника.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.10.18.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.12.2018.

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.

Коментар
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6.

 5. 0,00

2.590.320,08

 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

1.690.020,00

5

0,00

31.12.2018.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

0,00

4.280.340,08

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

        1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.590.320,08 динара састоји се од:
            - на текућем рачуну број 160 - 0000000328473 - 80 који се води код Banca Intesa ад Београд налази се износ од 790.320,08 динара
(Извод бр. 25 од 31.12.2018. године),
            - на орочењу код Еуробанк ад Београд се налази износ од 1.800.000,00 динара орочен до 08.02.2019. године.

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

04.10.2018.  Допис Пореске управе-Филијала Пирот
Дана 04.10.2018. године примљен је допис Пореске управе - Филијала Пирот бр. 079-433-00-2788/2018-3 од 03.10.2018. године, којим
Пореска управа - Филијала Пирот, у својству разлучног повериоца, након примљеног  обавештења о намери, плану, начину и роковима
продаје имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе заказане за 12.10.2018. године, доставља поверенику стечајног
управника преписе Листова непокретности бр. 3275 и 6257 КО Пирот - ван варош од 02.10.2018. године и тражи да се након евентуалне
продаје предмета обезбеђења (надстрешнице бензинске станице на кп бр. 1095/6) на којем постоји хипотека у корист Пореске управе,
изврши уплата новчаних средстава у складу са пријавом разлучног потраживања.

08.10.2018.  Записник о примопредаји продајне документације
Заинтересованом купцу СЗР «ВУК ТЕНДЕ» Бојан Николић предузетник Пирот, ул. Славонска бр. 39, Пирот, достављена је продајна
документација за II и III Имовинску целину за потребе учешћа на продаји имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе
заказане за 12.10.2018. године, што је констатовано у записнику о примопредаји продајне документације.

08.10.2018.  Пријава за учешће у непосредној погодби уз јавно прикупљање писаних понуда
Заинтересовани купац СЗР «ВУК ТЕНДЕ» Бојан Николић предузетник  Пирот, ул. Славонска бр. 39, Пирот је доставио пријаву за учешће у
поступку продаје непосредном погодбом уз јавно прикупљање писаних понуда за домаћа и страна правна лица за куповину имовине
стечајног дужника, заказане за 12.10.2018. године.

12.10.2018.  Продаја имовине непосредном погодбом
Дана 12.10.2018. године у 12:15 часова на адреси Агенције за лиценцирање стечајних управника, у присуству Комисије формиране
одлуком стечајног управника извршено је јавно отварање понуда пристиглих за продају имовине стечајног дужника методом
непосредне погодбе. Предмет продаје је била непокретна и покретна имовина стечајног дужника разврстана у четири имовинске
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целине. Продаја је била делимично успешна и продата је једна имовинска целина - Помоћна зграда - Гаража, на адреси: потес Жуково,
Пирот, евидентирана у Листу непокретности бр. 6257 КО Пирот - ван варош као зграда број 1, на кп бр. 1095/1 КО Пирот - ван варош,
објекат изграђен без одобрења за изградњу, површине у основи 52 м2, чији је држалац стечајни дужник АД "АУТОТРАНСПОРТНО" Пирот
у стечају, ул. Николе Пашића бб за износ од 260.000,00 динара што је евидентирано кроз записник комисије са спровођења продаје
методом непосредне погодбе.

19.10.2018.  Захтев Привредном суду у Нишу
Повереник стечајног управника поднео је захтев Привредном суду у Нишу за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова
стечајног поступка у месецу јулу, августу и септембру 2018. године.

19.10.2018.  Захтев за доношење одлуке Одбора поверилаца
Члановима Одбора поверилаца (Пореска управа-Филијала Пирот, "Тигар" а.д. Пирот и ЈКП "Градска топлана" Пирот) је достављен захтев
за доношење одлуке о прихватању или неприхватању понуде заинтересованог купца СЗР «ВУК ТЕНДЕ» Бојан Николић предузетник
Пирот, ул. Славонска бр. 39, Пирот који је на одржаној продаји имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз јавно
прикупљање писаних понуда доставио понуду за Имовинску целину III - Помоћна зграда - портирница, на адреси: потес Жуково, Пирот,
евидентирана у Листу непокретности број: 3275 КО Пирот – ван варош као Помоћна зграда - зграда број 1, на кп. бр. 1095/10 КО Пирот –
ван варош, објекат изграђен без одобрења за изградњу, површине 12m2, чији је држалац стечајни дужник АД «АУТОТРАНСПОРТНО»
Пирот у стечају, са уделом 1/1 који је понудио цену од 60.000,00 динара, а која је за потребе продаје процењена у износу од 250.000,00
динара

05.11.2018.  Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника
Након одржане продаје имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе, уз јавно прикупљање писаних понуда, дана
12.10.2018. године, Привредном суду у Нишу и члановима Одбора поверилаца (Пореска управа - Филијала Пирот, "Тигар" ад Пирот и
ЈКП "Градска топлана" Пирот) је достављено обавештење о делимично успешној продаји имовине стечајног дужника,  јер је од 4
понуђене имовинске целине продата једна имовинска целина (Имовинска целина II: Помоћна зграда - гаража, на адреси: потес Жуково,
Пирот, евидентирана у Листу непокретности број: 6257 КО Пирот – ван варош као зграда број 1 на кп. бр. 1095/1 КО Пирот – ван варош,
објекат без одобрења за изградњу, површине у основи 48m2, чији је држалац стечајни дужник АД «АУТОТРАНСПОРТНО» Пирот у
стечају, са уделом 1/1).

09.11.2018.  Решење Привредног суда у Нишу
Повереник стечајног управника је преузео решење Привредног суда у Нишу Ст. 54/2010 од 06.11. 2018. године којим се одобрава
исплата трошкова стечајног поступка за период јул-септембар 2018. године и то: за месец јул 2018. године у укупном износу од 500,00
динара, за месец август 2018. године у укупном износу од 10.136,00 динара и за месец септембар 2018. године у укупном износу од
14.192,00 динара.

20.11.2018.  План трошкова за месец септембар 2018. године
Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Нишу план трошкова за месец септембар 2018. године.

20.11.2018.  План трошкова за месец октобар 2018. године
Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Нишу план трошкова за месец октобар 2018. године.

20.11.2018.  План трошкова за месец новембар 2018. године
Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Нишу план трошкова за месец новембар 2018. године.

28.11.2018.  Достава кварталног извештаја Привредном суду у Нишу
Дана 28.11.2018. године достављен је Привредном суду у Нишу Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период
април - јун 2018. године и за период јул - септембар 2018. године.

06.12.2018.  Уговор о купопродаји непокретне имовине
Дана 06.12.2018. године је код јавног бележника у Пироту закључен Уговор о купопродаји непокретне имовине стечајног дужника чији
је предмет помоћна зграда - гаража, на адреси: потес Жуково, Пирот, евидентирана у Листу непокретности број: 6257 КО Пирот – ван
варош као зграда број 1 на кп. бр. 1095/1 КО Пирот – ван варош, објекат без одобрења за изградњу, површине у основи 48m2, чији је
држалац стечајни дужник АД «АУТОТРАНСПОРТНО» Пирот у стечају, са уделом 1/1 између стечајног дужника као продавца и СЗР «ВУК
ТЕНДЕ» Бојан Николић предузетник  Пирот, ул. Славонска бр. 39, Пирот као купца, на основу продаје непосредном погодбом одржане
дана 12.10.2018. године.

06.12.2018.  Захтеви за доставу понуда
Повереник стечајног управника је дана 06.12.2018. године упутио позив пословним банкама (10 банака) за доставу понуда за орочење
1.800.000,00 динара.

07.12.2018.  Достава Уговора о купопродаји непокретне имовине
Дана 07.12.2018. године стечајном судији Привредног суда у Нишу је достављен Уговор о купопродаји непокретне имовине стечајног
дужника и то помоћне зграде - гараже, на адреси потес Жуково, Пирот, која је евидентирана у Листу непокретности број: 6257 КО Пирот
– ван варош, као зграда број 1 на кп. бр. 1095/1 КО Пирот – ван варош, без одобрења за градњу, површине у основи 48m2, чији је
држалац стечајни дужник АД «АУТОТРАНСПОРТНО» Пирот у стечају, са уделом 1/1.
Уговор закључен између стечајног дужника као продавца и СЗР «ВУК ТЕНДЕ» Бојан Николић предузетник  Пирот, ул. Славонска бр. 39,
Пирот као купца, након продаје непосредном погодбом одржане дана 12.10.2018. године, оверен код јавног бележника Ђорђа
Петровића, ул. Српских владара бр. 118, Пирот, дана 06.12.2018. године под бројем ОПУ: 1732-2018.

10.12.2018.  Орочење
Дана 10.12.2018. године код Еуробанк а.д. Београд, као понуђача са најповољнијим условима орочења, орочен је износ слободних
динарских средстава стечајног дужника од 1.800.000,00 динара на период од 60 дана односно од 10.12.2018. до 08.02.2019. године.
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14.12.2018.  План трошкова за месец децембар 2018. године
Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Нишу план трошкова за месец децембар 2018. године.

14.12.2018.  Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Пирот
Дана 14.12.2018. године примљено је решење РГЗ Службе за катастар непокретности Пирот бр. 952-02-5-069-36099/2018 Ж од
07.12.2018. године којим се дозвољава у листу непокретности бр. 6257 КО Пирот - ван варош упис држаоца у корист СЗР ВУК ТЕНДЕ,
Пирот, Славонска бр. 39 са делом поседа 1/1, на непокретности означеној у В1-листу непокретности и то:
Помоћна зграда број 1, површине у габариту 48м2, изграђеној на к.п. бр. 1095/1, уписан без одобрења за градњу досадашњег држаоца
АД "Аутотранспортно" Пирот у стечају, Пирот, Николе Пашића бб са делом поседа 1/1,
Брисање забележбе која је гласила: Решење о покретању стечајног поступка Посл. бр. X Ст. 37/2009 од 25.09.2009. годинеТрговинског
суда у Нишу, над дужником АД "Аутотранспортно" Пирот, ради намирења стечајних поверилаца, у трајању до брисања на
непокретности означеној у В-листу 1. део и то: Помоћна зграда број 1, површине у габариту 48м2, изграђеној на к.п. бр. 1095/1.
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Прилози

12.02.2019.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:01.10.2018. 31.12.2018.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Уновчење имовине

СЗР «ВУК ТЕНДЕ» Бојан Николић ПР Пирот
260.000,00

20-17-13998-
592712-33821

21.10.2018.

Укупно: 260.000,00

Укупни приходи: 260.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2018.за период од: 31.12.2018.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

ЗР «FORMAT GLASS» Пирот, Слободан Ковачевић ПР 800,00185/18 30.10.2018.

«Милбој» доо Пирот 600,00150 17.11.2018.

Укупно: 1.400,00

Гориво и мазиво

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 3.000,001247017238 01.10.2018.

«БРОС АУТО» доо Ниш 1.500,00SR004380 23.11.2018.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 3.000,001247019212 30.11.2018.

«ЕКО СЕРБИА» ад Београд 1.650,001230005672 11.12.2018.

Укупно: 9.150,00

Пошта и телефон

ЈП «Пошта Србије» Београд
312,00

RE366588850RS,
RE366588846RS,
RE366588863RS

04.10.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд

427,00

RE366573427RS,
RE366573435RS,
RE366573444RS,
RE366573458RS

18.10.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд
500,00

64-204-010-
2953252

01.10.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд
500,00

27-204-066-
2953244

01.10.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 115,00RE376770259RS 27.11.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд

380,00

RE376815406RS,
RE376815410RS,
RE376815423RS,
RE376815437RS

03.11.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE376771807RS 19.11.2018.

ЈП «Пошта Србије» Београд 104,00RE380361352RS 13.12.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд
1.000,00

94-205-066-
3231401, 37-205-
010-3231408

01.11.2018.

«Телеком Србија» а.д., Београд
1.000,00

31-206-066-
1258587, 74-206-
010-1258593

01.12.2018.
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Пошта и телефон

Укупно: 4.442,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

595,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.10.2018.

Banca Intesa A.D.- Beograd

130,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.11.2018.

Banca Intesa A.D.- Beograd

595,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.11.2018.

Banca Intesa A.D.- Beograd

2.340,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.12.2018.

Banca Intesa A.D.- Beograd

595,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.12.2018.

Укупно: 4.255,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Град Пирот-Оделење за привреду и финансије-Локална пореска
администрација 1.271,00

4/4-2018 15.11.2018.

Укупно: 1.271,00

20.518,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 20.518,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-328473-80
Благајна, Благајна
Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-0003200400956-44
Eurobank A.D. Beograd, 250-39720-56

01.10.2018. 2.339.551,93Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2018.за период од: 31.12.2018.

Камате и други финансијски приходи

Војвођанска банка А.Д. Нови Сад 7.693,1516.10.2018.

Укупно: 7.693,15

Имовина

СЗР «ВУК ТЕНДЕ» Бојан Николић ПР Пирот 260.000,0025.10.2018.

Укупно: 260.000,00

267.693,15Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2018.за период од: 31.12.2018.

Обавезе стечајне масе
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Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 595,0031.10.2018.

Banca Intesa A.D.- Beograd 130,0020.11.2018.

Banca Intesa A.D.- Beograd 595,0030.11.2018.

Banca Intesa A.D.- Beograd 2.340,0010.12.2018.

Banca Intesa A.D.- Beograd 595,0031.12.2018.

Укупно: 4.255,00

Трошкови оглашавања

АД «СЛОБОДА» Ниш - огранак «СЛОБОДА»Пирот 10.920,0016.11.2018.

«П КАНАЛ» доо Пирот 1.750,0016.11.2018.

Укупно: 12.670,00

16.925,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2018. 2.590.320,08
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