
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

24.02.2020.

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

01.10.2019. 31.12.2019.

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

2.052.490,16

0,00

Залихе

0,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

0,00

Друга финансијска средства (удели и акције)

3.742.510,16

Потраживања

1.690.020,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.10.2019.

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.10.2019. године:

1. «Banca Intesa» ад Београд, рачун бр. 160-0000000328473-80 извод бр. 18 од 30.09.2019. године                        52.490,16 динара
2. «Војвођанска банка» ад Нови Сад, орочени депозит                                                                                                    2.000.000,00 динара
_______________________________________________________________________________________________________________
УКУПНО                                                                                                                                                                                           2.052.490,16 динара
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Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.052.490,16

0,00

0,00

0,00

1.690.020,00

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 3.742.510,16

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

9.500,00

2.052.490,16

0,00

0,00

0,00

1.680.520,00

9.500,00 3.733.010,16

Имовина
Износ смањења по

процењеној вредности

Готовина и готовински еквиваленти

Потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Некретнине, постројења и опрема

Укупно

1в
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5. Некретнине, постројења и опрема - Износ смањења по процењеној вредности - 9.500,00 динара

Пописна комисија образована од стране стечајног управника након покретања стечајног поступка пописала је у пословној просторији,
канцеларији директора, у бившој управној згради стечајног дужника, слику (вазу са цвећем на сточићу), непознатог аутора, чија је
вредност у економско финансијском извештају стечајног дужника процењена на 9.500,00 динара. Приликом преузимања дужности
повереника стечајног управника фебруара 2012. године, након смрти ранијег повереника, предметна слика није затечена у просторији у
којој се налазила. Управна зграда је у извршном поступку вођеном ради наплате потраживања у периоду пре покретања стечајног
поступка пренета «Credy banci» ад Крагујевац. Зграду је касније банка продала «Слободној зони Пирот» ад Пирот у чијој је државини од
фебруара 2012. године. Према сазнањима повереника, пре преузимања дужности с његове стране, обијене су просторије бивше
управне зграде, при чему су украдени рачуноводствени компјутери стечајног дужника и, вероватно тада, сама предметна слика.
Повереник стечајног управника не располаже писаним трагом у преузетој документацији да је полицији пријављена крађа слике. У
циљу ефикасности вођења стечајног поступка, а због мале вредности имовине, повереник стечајног управника предложио је одбору
поверилаца да да сагласност на отпис предметне слике из стечајне масе.

На седници Одбора поверилаца АД «АУТОТРАНСПОРТНО» Пирот у стечају, одржаној дана 10.11.2016. године у Пироту, донета је Одлука
којом се ДАЈЕ САГЛАСНОСТ стечајном дужнику за отпис покретне имовине стечајног дужника – слике (вазе с цвећем), процењене
вредности 9.500,00 динара у Извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника.

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

1.680.520,00Некретнине, 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

1.680.520,00

0,00

0,00

0,00

1г
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Коментар

       У току извештајног периода заказана је продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања дана 07.11.2019. године.
        ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ у поступку продаје јавним надметањем 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.
Почетна цена на јавном надметању: 90.396,00 динара

Имовинска целина II:
        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 II износила је: 250.000,00 динара.
Почетна цена на јавном надметању: 50.000,00 динара

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

Имовинска целина III:
        Покретна имовина:
         - Цистерна за мазут 8т и метална каса.
Процењена вредност Имовинске целине III износила је: 100.000,00 динара
Почетна цена на јавном надметању: 20.000,00 динара

Начин продаје: Продаја је вршена јавним надметањем.

        Оглас о продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем објављен је дана 07.10.2019. године у три дневна листа:
"Политика", "Ало" и "Информер".

        Закључно са 31.10.2019. године није било откупа продајне документације и није уплаћен ниједан депозит и није достављена
ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном надметању за куповину напред наведене имовине стечајног дужника те се јавно
надметање заказано за 07.11.2019. године проглашава НЕУСПЕШНИМ.

0,00

7.890,41 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

7.890,41

0,00

0,00

0,00 0,00

2а

2
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Остварени приливи за извештајни период

        1. Прилив у ставци «Камате и други финансијски приходи» у износу од 7.890,41 динара се односи на камату на орочени депозит у
износу од 2.000.000,00 динара код «Eurobank» ад Београд, за период од 12.08.2019. до 11.10.2019. године, а према закљученом Уговору
о ороченом депозиту број 635-308/19, од 12.08.2019. године, уз номиналну камату од 2,40% на годишњем нивоу.
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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 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 0,000,00

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

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

15.000,00 10.000,004. Гориво и мазиво 10.000,00 10.000,0015.000,00

1.215,00 3.944,005. Пошта и телефон 3.944,00 4.259,00900,00

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 4.065,008. Платни промет 4.065,00 0,004.065,00

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 0,0010.000,00

110.000,00 0,0016. Књиговодствене услуге 0,00 80.000,0030.000,00

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

6.536,00 503,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 503,00 7.039,000,00

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

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

163.680,00 111.192,2422. Трошкови оглашавања 111.192,24 274.872,240,00

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

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

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 59.965,00306.431,00 129.704,24 129.704,24 376.170,24

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

            Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 54/2010 од 04.02.2020. године одобрава се исплата обавеза стечајне масе и трошкова
стечајног поступка за октобар, новембар и децембар 2019. године, и то на име стварно насталих трошкова у месецу октобру 2019.
године одобрава се износ од 115.846,24 динара, у месецу новембру 2019. године одобрава се износ од 10.358,00 динара и у месецу
децембру 2019. године одобрава се износ од 3.500,00 динара.
            Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2019. године износи 129.704,24 динара (115.846,24 + 10.358,00 + 3.500,00 =
129.704,24).

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

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:

        4. Гориво и мазиво у износу од 10.000,00 динара се односи на:
            - трошкове горива и мазива повереника стечајног управника насталих у извештајном периоду у укупном износу од 10.000,00
динара и то: у месецу октобру 2019. године у износу од 2.500,00 динара, у месецу новембру 2019. године у износу од 5.000,00 динара и
у месецу децембру 2019. године у износу од 2.500,00 динара.
        5. Пошта и телефон у износу од 3.944,00 динара састоје се од:
            - трошкова телефона стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.10.2019.
године за телеком услуге за период од 01.09.2019.-30.09.2019. године),
            - трошкова телефона стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.11.2019.
године за телеком услуге за период од 01.10.2019.-31.10.2019. године),
           - трошкова телефона стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.12.2019.
године за телеком услуге за период од 01.11.2019.-30.11.2019. године),
            - трошкова слања поште у извештајном периоду у укупном износу од 944,00 динара (6 писама).
        8. Платни промет у износу од 4.065,00 динара састоји се од накнаде за трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна за
месец код пословне банке код које стечајни дужник има отворен рачун у периоду од 01.10. до 31.12.2019. године.
      18. Порез у износу од 503,00 динара се односи на:
            - порез на имовину стечајног дужника за 4. квартал 2019. године у износу од 503,00 динара према поднетој пореској пријави за
утврђивање пореза на имовину за 2019. годину.
      22. Трошкови оглашавања у износу од 111.192,24 динара се односе на:
            - трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања заказане за 07.11.2019. године у три
дневна листа који се дистрибуирају на територији целе Републике Србије, и то у дневном листу "Политика" (40.800,00 динара), у
дневном листу "Ало" (30.702,24 динара) и у дневном листу "Информер" (39.690,00 динара), укупно 111.192,24 динара који су објављени
07.10.2019. године.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

        4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 15.000,00 динара се односи на исплату трошкова горива повереника стечајног управника из
месеца јула 2019. године у износу од 5.000,00 динара, из месеца августа 2019. године у износу од 5.000,00 динара и из месеца
септембра 2019. године у износу од 5.000,00 динара.
        5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 900,00 динара се односи на:
            - исплаћене трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јун 2019. године у износу од 200,00 динара,
            - исплаћене трошкове фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец јул 2019. године у износу од
200,00 динара,
            - исплаћене трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец август 2019. године у износу од 500,00
динара.
        8. Платни промет - Одлив у износу од 4.065,00 динара се односи на трошкове платног промета и накнаде за вођења рачуна за месец
код пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун, у периоду од 01.10. до 31.12.2019. године.
      15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 10.000,00 динара се односи на:
            - исплату заостале бруто зараде по уговору о делу 1 ангажованом лицу из месеца августа 2012. године у износу од 10.000,00
динара.
      16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 30.000,00 динара се односи на:
            - плаћену накнаду за књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара за период од 01.08.2015. год. до 31.10.2015. 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.
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0,00
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0,00
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0,00

0,00
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227.318,20
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 1.

IV исплатни ред

 5.
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 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) 31.12.2019.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

2.052.490,16 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2019.

 5.

44.065,00

 4.

2.000.415,57

 2. -8.009,59

 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.

15.900,00

Крајње стање у благајни

0,0001.10.19.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 15.900,00

 4. 0,0031.12.2019.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

1. Стање у благајни на почетку извештајног периода у износу од 0,00 динара.

2. Прилив у износу од 15.900,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са текућег рачуна стечајног
дужника у благајну.

3. Одлив у износу од 15.900,00 динара представља исплату стварно насталих трошкова на име готовински плаћених рачуна од стране
повереника стечајног управника и то:
     - трошкова горива повереника стечајног управника у укупном износу од 15.000,00 динара и то из месеца јула 2019. године у износу од
5.000,00 динара, из месеца августа 2019. године у износу од 5.000,00 динара и из месеца септембра 2019. године у износу од 5.000,00
динара.
     - трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за период јун-август 2019. године у
укупном износу од 900,00 динара (за месец јун у износу од 200,00 динара, за месец јул у износу од 200,00 динара и за месец август у
износу од 500,00 динара),.

4. Крајње стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Књиговодствена агенција „Пи-СОФТ“1. 30.000,00

Мићуновић Милутин2. 10.000,00

40.000,00Укупно

 У извештајном периоду није било ангажовања стручњака од стране стечајног управника.

У извештајном периоду је извршена исплата ангажованој књиговодственој агенцији „Пи-СОФТ“ из Пирота за пружене књиговодствене
услуге у периоду од 01.08.2015. год. до 31.10.2015. године (3 месеца х 10.000,00 динара).

У извештајном периоду је извршена и заостала исплата по уговору о делу једном ангажованом лицу које је било ангажовано у периоду
од 01.08.2012. године до 31.08.2012. године у бруто износу од 10.000,00 динара (нето износ од 6.320,00 динара).

Коментар

6.

 5. 0,00

2.000.415,57

 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

1.680.520,00

5

0,00

31.12.2019.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

0,00

3.680.935,57

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

        1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.000.415,57 динара састоји се од:
            - на текућем рачуну број 160 - 0000000328473 - 80 који се води код «Banca Intesa» ад Београд налази се износ од 200.415,57
динара (Извод бр. 25 од 30.11.2019. године),
            - на орочењу код «Војвођанска банка» ад Нови Сад се на дан 31.12.2019. године налази депозит у износу од 1.800.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
* дневни изводи за извештајни период
* евиденција извода по врстама прилива и одлива
* спецификација излазних и улазних фактура
* извештај повереника о оствареним активностима
* извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном већу
4 Стечајном судији
5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду
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03.10.2019.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу јулу, августу и септембру
Поступајући у складу са чланом 12. став 1. тачка 1) Закона о стечајном поступку («Службени гласник РС», бр. 84/2004, 85/2005),
повереник стечајног управника подноси стечајном судији захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника
на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период јул - септембар 2019. године.

04.10.2019.  ПЛАН ТРОШКОВА за месец октобар 2019.
Повереник стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника доставља суду План трошкова стечајног поступка за
период од 01.10.2019. до 31.10.2019. године, у укупном износу од 17.095,00 динара, са одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних
управника – Центра за стечај од 30.09.2019. године.

08.10.2019.  Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника
Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје
имовине стечајног дужника методом јавног надметања, са прилогом текста огласа.

09.10.2019.  Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника
Повереник стечајног управника је доставио члановима Одбора поверилаца (ЈКП «Градска топлана» Пирот, АД «Тигар» Пирот и Пореска
управа-Филијала Пирот) обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје преостале имовине стечајног дужника методом
јавног надметања, са прилогом текста огласа.

07.11.2019.  Решење Агенције за привредне регистре
Дана 07.11.2019. године, примљено је Решење Агенције за привредне регистре БД 107876/2019 од 26.10.2019. године којим се УСВАЈА
регистрациона пријава , па се у Регистар привредних субјеката региструје промена код Акционарско друштво за превоз робе и путника у
друмском саобраћају АУТОТРАНСПОРТНО Пирот, Николе Пашића бб - у стечају и то промена адресе за пријем електронске поште и
уписује се: goran_paunovic@yahoo.com.

07.11.2019.  Обавештење Пореске управе - Филијале Пирот
Дана 07.11.2019. године примљено је Обавештење Пореске управе - Филијале Пирот бр. 079-433-00-08676/2019-2 од 23.10.2019.
године, којим се обавештава стечајног управника, након пријема Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине
стечајног дужника, које је достављено Пореској управи - Филијали Пирот, као члану Одбора поверилаца и разлучном повериоцу, да је
на имовинској целини бр. 1, Зграда бензинске станице, која је предмет продаје на јавном надметању, уписана хипотека у корист РС, из
ког разлога је стечајни управник дужан да, уколико дође до продаје наведене имовине, средства од продаје усмери на обавезе по
основу јавних прихода чија је наплата обезбеђена овом непокретношћу.

07.11.2019.  Продаја имовине јавним надметањем НЕУСПЕШНА
Продаја имовине стечајног дужника јавним надметањем, заказана за дан 07.11.2019. године, са почетком у 12:00 часова, на адреси
канцеларије повереника стечајног управника у Пироту, ул. Предрага Бошковића бр. 11, локал бр. 6, била је неуспешна, јер није било
заинтересованих купаца, односно није било уплата депозита за учешће на јавном надметању ни за једну од три имовинске целине.
Комисија за спровођење продаје прогласила је неуспешним јавно надметање заказано за 07.11.2019. године, ради продаје имовине
стечајног дужника и то за имовинске целине бр. 1, 2 и 3 из огласа, који је објављен дана 07.10.2019. године у дневним листовима
«Политика», «Ало» и «Информер», што је констатовано у Записнику о проглашењу јавног надметања неуспешним.

07.11.2019.  Захтеви банкама за доставу понуда за орочење
Повереник стечајног управника је дана 07.11.2019. године упутио позив пословним банкама (9 банака) за доставу понуда за орочење
1.800.000,00 динара.

08.11.2019.  ДОПУНА ПЛАНА ТРОШКОВА за месец октобар 2019.
Повереник стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника доставља суду Допуну плана трошкова стечајног поступка
за период од 01.10.2019. до 31.10.2019. године, у укупном износу од 108.192,24 динара, са одобрењем Агенције за лиценцирање
стечајних управника – Центра за стечај од 06.11.2019. године.

08.11.2019.  ПЛАН ТРОШКОВА за месец новембар 2019.
Повереник стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника доставља суду План трошкова стечајног поступка за
период од 01.11.2019. до 30.11.2019. године, у укупном износу од 17.500,00 динара, са одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних
управника – Центра за стечај од 06.11.2019. године.

14.11.2019.  Орочење средстава код «Војвођанске банке» ад Нови Сад
Дана 14.11.2019. године код «Војвођанске банке» ад Нови Сад, као понуђача са најповољнијим условима орочења, орочен је износ
слободних динарских средстава стечајног дужника од 1.800.000,00 динара на период од 90 дана, односно од 14.11.2019. до 12.02.2020.
године.

14.11.2019.  Решење о одобрењу трошкова за период јул-септембар 2019. године
Решењем Привредног суда у Нишу Ст. 54/2010 од 07.11.2019. године одобрава се исплата обавеза стечајне масе и трошкова стечајног
поступка за период јул-септембар 2019. године, и то на име стварно насталих трошкова у месецу јулу 2019. године одобрава се износ од
5.200,00 динара, у месецу августу 2019. године одобрава се износ од 6.298,00 динара и у месецу септембру 2019. године одобрава се
износ од 6.315,00 динара.

18.11.2019.  Уговор о ороченом депозиту, «Војвођанска банка» ад Нови Сад
Закључен је Уговор о ороченом депозиту број 00-430-0500820.5 са «Војвођанском банком» ад Нови Сад, ради орочења 1.800.000,00
динара на период од 14.11.2019. до 12.02.2020. године.

19.11.2019.  Обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем
Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу и члановима Одбора поверилаца (ЈКП Градска топлана Пирот, АД
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"Тигар" Пирот и Пореска управа-Филијала Пирот) обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем
одржаној дана 07.11.2019. године.

02.12.2019.  ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар
Повереник стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника доставља суду Извештај стечајног управника о току
стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2019. до 30.09.2019. године, са одобрењем Агенције за лиценцирање
стечајних управника – Центра за стечај од 27.11.2019. године

29.11.2019.  Решење Општинске управе Општине Пирот-Оделења за привреду и финансије
Примљено Решење Општинске управе Општине Пирот-Оделења за привреду и финансије-Локалне пореске администрације бр. III-02-
436-155/2019 од 21.11.2019. године којим се стечајном дужнику врши отпис камате због умањења обавезе пореза на имовину у 2018.
години у износу од 32,86 динара.

16.12.2019.  ПЛАН ТРОШКОВА за месец децембар 2019.
Повереник стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника доставља суду План трошкова стечајног поступка за
период од 01.12.2019. до 31.12.2019. године, у укупном износу од 127.500,00 динара, са одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних
управника – Центра за стечај од 03.12.2019. године.

18.12.2019.  Захтев за доставом обавештењао стању у предмету ОИК бр. 1/10, ВЈТ у Пироту
У својству заступника стечајног дужника АД «АУТОТРАНСПОРТНО» Пирот у стечају, ул. Николе Пашића бб, Пирот, који је оштећен
радњама Б.С., бившег већинског власника и директора АД «АУТОТРАНСПОРТНО» Пирот, против кога се води кривични поступак под
бројем ОИК бр. 1/10, повереник стечајног управника се обратио Вишем јавном тужилаштву у Пироту Захтевом за доставом обавештења
о тренутном статусу имовине која је предмет Уговора о купопродаји бр. 4122, од 17.01.2006. године, закљученог између АД
«АУТОТРАНСПОРТНО» Пирот, ул. Николе Пашића бб, као продавца, кога је заступао Д.П., и «НИБРАС» доо Пирот, ул. Војводе Путника бр.
139, као купца, кога је заступао директор Б.С..

20.12.2019.  Одговор Вишег јавног тужилаштва у Пироту, ОИК бр. 1/10 од 19.12.2019.
Примљено је обавештење Вишег јавног тужилаштва у Пироту ОИК бр. 1/10 од 19.12.2019. године, поводом Захтева за доставом
обавештења о статусу имовине која је предмет Уговора о купопродаји бр. 4122, од 17.01.2006. године, закљученог између АД
«АУТОТРАНСПОРТНО» Пирот, ул. Николе Пашића бб, као продавца, и «НИБРАС» доо Пирот, ул. Војводе Путника бр. 139, као купца,
којим се обавештава повереник стечајног управника да је по захтеву за трајно одузимање имовине која је предмет наведеног уговора,
Виши суд у Пироту донео решење Зои бр. 1/18 од 30.11.2018. којим је захтев усвојен, а одлука је правоснажна оддеонетим решењем
Апелационог суда у Нишу Кж. ТОИ 1/2019 од 20.06.2019. године, којим је одбијена жалба пуномоћника трећег лица «НИБРАС» доо
Пирот, изјављена против решења Тои бр. 1/18 од 30.11.2018. године.

27.12.2019.  Достава обавештења Вишег јавног тужилаштва у Пироту о статусу имовине
Повереник стечајног управника је Привредном суду у Нишу доставио одговор Вишег јавног тужилаштва у Пироту о статусу имовине у
предмету ОИК бр. 1/10, а која је предмет Уговора о купопродаји бр. 4122 од 17.01.2006. године, закљученог између АД
«АУТОТРАНСПОРТНО» Пирот, ул. Николе Пашића бб, као продавца, и «НИБРАС» доо Пирот, ул. Војводе Путника бр. 139, као купца.
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Прилози

24.02.2020.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:01.10.2019. 31.12.2019.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2019.за период од: 31.12.2019.

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

«НИС» ад Нови Сад 2.500,001796198 25.10.2019.

«НИС» ад Нови Сад 5.000,001362441 29.11.2019.

«НИС» ад Нови Сад 2.500,003222682 07.12.2019.

Укупно: 10.000,00

Пошта и телефон

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

94-216-010-
3867461

01.10.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд
354,00

RE453087044RS,
RE453087058RS,
RE453087061RS

31.10.2019.

ЈП «Пошта Србије» Београд

590,00

RE453089297RS,
RE423443626RS,
RE423443586RS,
RE423443630RS,
RE423443572RS

30.11.2019.

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

92-217-010-
3573923

01.11.2019.

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

10-218-010-
3386271

01.12.2019.

Укупно: 3.944,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

205,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.10.2019.

Banca Intesa A.D.- Beograd

595,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.10.2019.

Banca Intesa A.D.- Beograd

2.670,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.11.2019.

Banca Intesa A.D.- Beograd

595,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.11.2019.
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Платни промет

Укупно: 4.065,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Град Пирот-Оделење за привреду и финансије-Локална пореска
администрација

503,00

Порез на
имовину за 4.
тромесечје 2019.

15.11.2019.

Укупно: 503,00

Трошкови оглашавања

«POLITIKA NOVINE I MAGAZINI (PNM)» доо Београд 40.800,0090358529 07.10.2019.

«Alo media system» доо Београд 30.702,242019-1-1041 07.10.2019.

«ИНСАЈДЕР ТИМ» доо Београд 39.690,00FAI-873/2019 09.10.2019.

Укупно: 111.192,24

129.704,24Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 129.704,24

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-328473-80
Благајна, Благајна
Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 325-9500700000001-95
Eurobank A.D. Beograd, 250-39720-56

01.10.2019. 2.052.490,16Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2019.за период од: 31.12.2019.

Камате и други финансијски приходи

Eurobank A.D. Beograd 7.890,4111.10.2019.

Укупно: 7.890,41

7.890,41Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2019.за период од: 31.12.2019.

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

«НИС» ад Нови Сад 5.000,0015.11.2019.

«НИС» ад Нови Сад 5.000,0015.11.2019.

«НИС» ад Нови Сад 5.000,0015.11.2019.

Укупно: 15.000,00

Пошта и телефон

«Телеком Србија» а.д., Београд 200,0015.11.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд 200,0015.11.2019.

«Телеком Србија» а.д., Београд 500,0015.11.2019.

Укупно: 900,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 205,0010.10.2019.

Banca Intesa A.D.- Beograd 595,0031.10.2019.

Banca Intesa A.D.- Beograd 2.670,0020.11.2019.

Banca Intesa A.D.- Beograd 595,0030.11.2019.
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Платни промет

Укупно: 4.065,00

Бруто зараде по уговору о делу

Мићуновић Милутин 10.000,0010.10.2019.

Укупно: 10.000,00

Књиговодствене услуге

«Пи-СОФТ» доо Пирот 10.000,0010.10.2019.

«Пи-СОФТ» доо Пирот 10.000,0010.10.2019.

«Пи-СОФТ» доо Пирот 10.000,0010.10.2019.

Укупно: 30.000,00

59.965,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2019. 2.000.415,57
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