
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

29.04.2020.

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

01.01.2020. 31.03.2020.

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

2.000.415,57

0,00

Залихе

0,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

0,00

Друга финансијска средства (удели и акције)

3.680.935,57

Потраживања

1.680.520,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.01.2020.

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.01.2020. године:

1. «Banca Intesa» ад Београд, рачун бр. 160-0000000328473-80, извод бр. 25 од 30.11.2019. године                    200.415,57 динара
2. «Војвођанска банка» ад Нови Сад, орочени депозит                                                                                                    1.800.000,00 динара
_______________________________________________________________________________________________________________
УКУПНО                                                                                                                                                                                           2.000.415,57 динара
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Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.415,57

0,00

0,00

0,00

1.680.520,00

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 3.680.935,57

1б

У току извештајног периода није било увећање имовинског стања на 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

2.000.415,57

0,00

0,00

0,00

1.680.520,00

0,00 3.680.935,57

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 извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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

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

Коментар

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

10.195,20 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

10.195,20

0,00

0,00

0,00 0,00

2а

2

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

            Прилив у ставци 1. «Камате и други финансијски приходи» у износу од 10.195,20 динара се односи на камату на орочени депозит
у износу од 1.800.000,00 динара код «Војвођанске банке» ад Нови Сад, за период од 01.01.2020. до 12.02.2020. године, а према Уговору
о депозиту број 00-430-0500820.5 / DP2019/4467, закљученом 15.11.2019. године, уз фиксну каматну стопу на депонована средства у
износу од 2,30% на годишњем нивоу, пропорционалном методом.

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

10.000,00 5.500,004. Гориво и мазиво 0,00 5.500,0010.000,00

4.259,00 3.391,005. Пошта и телефон 0,00 3.706,003.944,00
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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 0,006. Набавка сировина и репроматеријала 0,00 0,000,00

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

0,00 2.270,008. Платни промет 0,00 0,002.270,00

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

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

80.000,00 0,0016. Књиговодствене услуге 0,00 80.000,000,00

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

7.039,00 597,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 597,007.039,00

0,00 1.200,0019. Административне таксе 0,00 0,001.200,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

274.872,24 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 81.840,00193.032,24

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 217.485,24376.170,24 0,00 12.958,00 171.643,00

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

           На дан израде овог Извештаја још увек није одобрена од стране стечајног судије исплата трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе за јануар, фебруар и март 2020. године. У наредном кварталу ће се извршити евентуалне корекције трошкова у складу са
одобрењима суда.

Трошкови стечајног поступка - Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

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

Обавезе стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

        4. Гориво и мазиво у износу од 5.500,00 динара се односи на:
            - трошкове горива повереника стечајног управника насталих у извештајном периоду у укупном износу од 5.500,00 динара и то: у
месецу јануару 2020. године у износу од 2.500,00 динара и у месецу фебруару 2020. године у износу од 3.000,00 динара.
        5. Пошта и телефон у износу од 3.391,00 динара састоје се од:
            - трошкова телефона стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.01.2020.
године за телеком услуге за период 01.12.2019-31.12.2019. године),
            - трошкова телефона стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.02.2020.
године за телеком услуге за период 01.01.2019-31.01.2020. године),
            - трошкова телефона стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.03.2020.
године за телеком услуге за период 01.02.2020-29.02.2020. године),
            - трошкова слања поште у извештајном периоду у укупном износу од 391,00 динара (3 писма).
        8. Платни промет у износу од 2.270,00 динара састоји се од трошкова за услуге платног промета «Banca Intesa» ад Београд, код које
стечајни дужник има отворен текући рачун, и то на име обрачуна тарифе за услуге платног промета и на име накнаде за месечно
одржавање рачуна у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године.
       18. Порез у износу од 597,00 динара се односи на:
            - порез на имовину стечајног дужника за 1. квартал 2020. године у износу од 597,00 динара према поднетој пореској пријави за
утврђивање пореза на имовину за 2020. годину.
       22. Административне таке у износу од 1.200,00 динара се односе на:
            - накнада Агенцији за привредне регистре, Регистру финансијских извештаја, за регистрацију редовног годишњег финансијског
извештаја за 2019. годину, у износу од 1.200,00 динара.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

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

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

Обавезе стечајне масе

        4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 10.000,00 динара се односи на исплату трошкова горива повереника стечајног управника из
месеца октобра 2020. године у износу од 2.500,00 динара, из месеца новембра 2020. године у износу од 5.000,00 динара и из месеца
децембра 2020. године у износу од 2.500,00 динара.
        5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 3.944,00 динара се односи на:
            - исплаћене трошкове мобилног и фиксног телефона повереника стечајног управника за месец септембар 2019. године у износу
од 1.000,00 динара,
            - исплаћене трошкове мобилног и фиксног телефона повереника стечајног управника за месец октобар 2019. године у износу од
1.000,00 динара,
            - исплаћене трошкове мобилног и фиксног телефона повереника стечајног управника за месец новембар 2020. године у износу од
1.000,00 динара,
            - исплаћене трошкове поште који си настали у периоду октобар - децембар 2019. године у укупном износу од 944,00 динара.
        8. Платни промет - Одлив у износу од 2.270,00 динара се односи на трошкове за услуге платног промета «Banca Intesa» ад Београд,
код које стечајни дужник има отворен текући рачун, и то на име обрачуна тарифе за услуге платног промета и на име накнаде за
месечно одржавање рачуна у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године.
       18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Одлив у износу од 7.039,00 динара се односи на плаћени порез на имовину за 2018. и
2019. годину.
       19. Административне таксе - Одлив у износу од 1.200,00 динара се односи на плаћену накнаду Агенцији за привредне регистре,
Регистру финансијских извештаја, за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину.
       22. Трошкови оглашавања - Одлив у износу од 193.032,24 динара се односи на плаћене 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, као и на рефундацију трошкова
Агенцији за лиценцирање стечајних управника, која је платила оглашавање продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем у
три дневна листа дана 24.04.2016. године, у износу од 81.840,00 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.

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 на основу утврђених обавеза.

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2020.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

2.000.415,57 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2020.

 5.

203.541,24

 4.

1.793.125,53

 2. -3.748,80

 6.

Укупан одлив
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Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 160-0000000328473-80, отвореног код
«Banca Intesa» ад Београд.

13.944,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.20.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 13.944,00

 4. 0,0031.03.2020.

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 13.944,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са текућег рачуна стечајног
дужника у благајну.

3. Одлив у износу од 13.944,00 динара представља исплату стварно насталих трошкова на име готовински плаћених рачуна од стране
повереника стечајног управника и то:
     - трошкови горива повереника стечајног управника у укупном износу од 10.000,00 динара и то из месеца октобра 2019. године у
износу од 2.500,00 динара, из месеца новембра 2019. године у износу од 5.000,00 динара и из месеца децембра 2019. године у износу
од 2.500,00 динара.
     - трошкови мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за период септембар-новембар 2019.
године у укупном износу од 3.000,00 динара (за месец септембар у износу од 1.000,00 динара, за месец октобар у износу од 1.000,00
динара и за месец новембар у износу од 1.000,00 динара).
     - трошкови слања поште настали у периоду октобар - децембар 2019. године, у укупном износу од 944,00 динара (6 писама).

4. Крајње стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

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 нити исплата по том основу.

Коментар

6.

 5. 0,00

1.793.125,53

 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

31.03.2020.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

0,00

3.473.645,53

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

        1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.793.125,53 динара чине средства на текућем рачуну стечајног дужника број 160-
328473-80, који се води код «Banca Intesa» ад Београд (извод бр. 8 од 29.02.2020. 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

16.01.2020.  ПЛАН трошкова стечајног поступкa за јанаур 2020.
Повереник стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника доставља стечајном судији План трошкова стечајног
поступка за период од 01.01.2020. до 31.01.2020. године у укупном износу од 17.500,00 динара, са одобрењем Агенције за
лиценцирање стечајних управника – Центра за стечај од 08.01.2020. године.

26.01.2020.  ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у месецу октобру, новембру и
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 месеце октобар, новембар и децембар 2020. године.

28.01.2020.  ПОЗИВ за доставом података о осигуранику Милутиновић Божидара - РФ ПИО
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Филијала Пирот, обратио се стечајном управнику АД «АУТОТРАНСПОРТНО»
Пирот у стечају дописом број Д-26242 од 20.01.2020. године са позивом за пријаву промене података за утврђивање стажа бившег
запосленог «АУТОТРАНСПОРТНО» из Пирота, Милутиновић Божидара, јмбг: ----------: Корекција стажа осигурања за 1979 годину.

07.02.2020.  ПЛАН трошкова за месец фебруар 2020.
Повереник стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника доставља стечајном судији План трошкова стечајног
поступка за период од 01.02.2020. до 29.02.2020. године у укупном износу од 17.500,00 динара, са одобрењем Агенције за
лиценцирање стечајних управника – Центра за стечај од 31.01.2020. године.

07.02.2020.  ПРЕДЛОГ за измену листе поверилаца по захтеву Фонда солидарности
Привредни суд у Нишу је примио дана 20.08.2010. године Захтев Фонда солидарности за измену листе поверилаца, уплату средстава
Фонду солидарности, уз доставу извештаја о исплатама из Фонда солидарности за запослене у АД «АУТОТРАНСПОРТНО», Пирот у
стечају из Пирота. Предметним захтевом је тражено да стечајни судија евидентира и умањи обавезу исплате потраживања из стечајне
масе за запослене по Закључку о утврђеним потраживањима поверилаца АД «АУТОТРАНСПОРТНО» из Пирота - у стечају, II Ст. 54/2010
од 23.02.2010. године, и намирио настали дуг према Фонду солидарности. По основу Закључка о утврђеним потраживањима
поверилаца, од стране Фонда солидарности РС извршена је исплата потраживања поверилаца, бивших запослених, на име
неисплаћених зарада и припадајућих пореза и доприноса за период од 26.12.2008. године до 25.09.2009. године, у укупном износу од
4.756.662,00 динара.
Стечајни управник предлаже стечајном судији да донесе закључак којим се констатује да Република Србија, Фонд солидарности из
Београда, ступа у права стечајних поверилаца стечајног дужника АД «АУТОТРАНСПОРТНО», Пирот у стечају из Пирота, за износ
утврђених потраживања који одговорају периоду на који се односи исплата поверилаца од стране Фонда солидарности РС (од
26.12.2008. до 25.09.2009. године) у укупном износу од 4.580.933,61 динара, односно у другом исплатном реду у износу од 4.002.064,61
динара, у трећем исплатном реду у износу од  192.956,00 динара, у четвртом исплатном реду у износу од 385.913,00 динара.

12.02.2020.  РЕШЕЊЕ о одобрењу исплата трошкова за октобар, новембар и децембар 2020.
Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст.54/2010 ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА стварно насталих трошкова стечајног поступка и
обавеза стечајне масе за месец октобар 2019.године у укупном износу од 115.846,24 динара, за месец новембар 2019. године у укупном
износу од 10.358,00 динара и за месец децембар 2019. године у укупном износу од 3.500,00 динара.

03.03.2020.  ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар -
Повереник стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника доставља стечајном судији Извештај стечајног управника
о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2019. до 31.12.2019. године, са одобрењем Агенције за лиценцирање
стечајних управника – Центра за стечај од 27.02.2020. године.

11.03.2020.  ПРЕСУДА Привредног апелационог суда 12 Пж 6607/18
Привредни апелациони суд, у правној ствари тужиоца АД «АУТОТРАНСПОРТНО» Пирот- у стечају, Пирот, ул. Николе Пашића бб, против
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туженог «Нибрас» доо Пирот, ул. Војводе Путника бр. 139, чије пуномоћник Слободан Ћирић, адвокат из Пирота, ради утврђења
уговора, одлучујући о жалби туженог изјављеној против пресуде Привредног суда у Нишу 3. П 429/18 од 04.10.2018. године, дана
29.01.2020. године, донео је Пресуду којом СЕ ОДБИЈА жалба туженог као неоснована и ПОТВРЂУЈЕ пресуда Привредног суда у Нишу 3.
П 429/18 од 04.10.2018. године.
Првостепеном пресудом ставом 1 изреке усваја се тужбени захтев тужиоца против туженог и утврђује да је ништав и не производи
правно дејство Уговор о купопродаји који је код тужиоца заведен под бр. 4122, а оверен пред Општинском судом у Пироту дана
18.01.2006. године под Ов. бр.165/2006 у целости што је тужени дужан да призна и трпи последице ништавости. Ставом II изреке
обавезан је тужени да тужиоцу плати на име трошкова парничног поступка износ од 40.800,00 динара у року од 8 дана.

11.03.2020.  ПЛАН трошкова за месец март 2020.
Повереник стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника доставља стечајном судији План трошкова стечајног
поступка за период од 01.03.2020. до 31.03.2020. године у укупном износу од 18.700,00 динара, са одобрењем Агенције за
лиценцирање стечајних управника – Центра за стечај од 05.03.2020. године.

11.03.2020.  РЕШЕЊЕ по основу захтева Фонда солидарности Ст.54/2010
Стечајни судија Привредног суда у Нишу, у поступку стечаја над стечајним дужником АД «АУТОТРАНСПОРТНО» Пирот у стечају из
Пирота, ул. Николе Пашића бб, поводом захтева Фонда солидарности за измену коначне листе потраживања, донео је дана 28.02.2020.
године Решење Ст.54/2010, којим СЕ КОНСТАТУЈЕ да Фонд солидарности из Београда, ул. Рузвелтова бр. 61, по основу законске
суброгације, СТУПА НА МЕСТО поверилаца за износ исплаћених потраживања од стране Фонда солидарности.
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Прилози

29.04.2020.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:01.01.2020. 31.03.2020.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2020.за период од: 31.03.2020.

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

«НИС» ад Нови Сад 2.500,00581284 03.01.2020.

«НИС» ад Нови Сад 3.000,00628724 12.02.2020.

Укупно: 5.500,00

Пошта и телефон

ЈП «Пошта Србије» Београд
270,00

RE471410013RS,
RE471485970RS

31.01.2020.

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

46-219-010-
3338583

01.01.2020.

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

94-220-010-
3383720

01.02.2020.

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

08-221-010-
3319324

01.03.2020.

ЈП «Пошта Србије» Београд 121,00RE471412487RS 05.03.2020.

Укупно: 3.391,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

595,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.01.2020.

Banca Intesa A.D.- Beograd

450,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.01.2020.

Banca Intesa A.D.- Beograd

655,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.02.2020.

Banca Intesa A.D.- Beograd

485,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

29.02.2020.

Banca Intesa A.D.- Beograd

85,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

29.02.2020.

Укупно: 2.270,00
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Порези (на имовину, добит, кап. добит)

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

597,00

Порез на
имовину за 1.
тромесечје 2020.

15.02.2020.

Укупно: 597,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 1.200,0063-42127726 27.02.2020.

Укупно: 1.200,00

12.958,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 12.958,00

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

01.01.2020. 2.000.415,57Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2020.за период од: 31.03.2020.

Камате и други финансијски приходи

Војвођанска банка А.Д. Нови Сад 10.195,2012.02.2020.

Укупно: 10.195,20

10.195,20Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2020.за период од: 31.03.2020.

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

«НИС» ад Нови Сад 2.500,0013.02.2020.

«НИС» ад Нови Сад 5.000,0020.02.2020.

«НИС» ад Нови Сад 2.500,0020.02.2020.

Укупно: 10.000,00

Пошта и телефон

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0013.02.2020.

ЈП «Пошта Србије» Београд 354,0013.02.2020.

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0020.02.2020.

«Телеком Србија» а.д., Београд 1.000,0020.02.2020.

ЈП «Пошта Србије» Београд 590,0020.02.2020.

Укупно: 3.944,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 595,0031.01.2020.

Banca Intesa A.D.- Beograd 450,0031.01.2020.

Banca Intesa A.D.- Beograd 655,0020.02.2020.

Banca Intesa A.D.- Beograd 485,0029.02.2020.

Banca Intesa A.D.- Beograd 85,0029.02.2020.

Укупно: 2.270,00
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Порези (на имовину, добит, кап. добит)

Град Пирот-Оделење за привреду и финансије-Локална пореска администрација 1.244,0027.01.2020.

Град Пирот-Оделење за привреду и финансије-Локална пореска администрација 2.528,0027.01.2020.

Град Пирот-Оделење за привреду и финансије-Локална пореска администрација 1.271,0027.01.2020.

Град Пирот-Оделење за привреду и финансије-Локална пореска администрација 492,0027.01.2020.

Град Пирот-Оделење за привреду и финансије-Локална пореска администрација 498,0027.01.2020.

Град Пирот-Оделење за привреду и финансије-Локална пореска администрација 503,0027.01.2020.

Град Пирот-Оделење за привреду и финансије-Локална пореска администрација 503,0027.01.2020.

Укупно: 7.039,00

Административне таксе

Агенција за привредне регистре 1.200,0027.02.2020.

Укупно: 1.200,00

Трошкови оглашавања

Агенција за лиценцирање стечајних управника 81.840,0028.01.2020.

«POLITIKA NOVINE I MAGAZINI (PNM)» доо Београд 40.800,0013.02.2020.

«ИНСАЈДЕР ТИМ» доо Београд 39.690,0013.02.2020.

«Alo media system» доо Београд 30.702,2413.02.2020.

Укупно: 193.032,24

217.485,24Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2020. 1.793.125,53
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