
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:

Ст. 211/2010

10.12.2014.

АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-
ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД

01.07.2014. 30.09.2014.

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

711.808,21

0,00

Залихе

0,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

227.170,00

Друга финансијска средства (удели и акције)

12.308.978,21

Потраживања

11.370.000,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.07.2014.

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина - која се налази на текућем рачуну број : 205-170575-38 у Kомерцијалној банци у износу
                    од 304.291,21 динара.

- Орочена средства која се налазе код Комерцијалне банке у износу од 400.000,00 динара.

- Стање на благајни у укупном износу од 7.517,00 динара.

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 227.170,00 динар.

6. Непокретна имовина  и опрема стечајног дужника у износу од 11.370.00,00 динара.
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Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

711.808,21

227.170,00

0,00

0,00

11.370.000,00

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 12.308.978,21

1б

Дана 22.04.2014.године стечајни управник је примио пресуду Врховног касационог суда бр.ПРЕВ 12/2013, Пзз 1 59/2013 од 14.11.2013.
године којом се:
У ставу 1 усваја ревизија и захтев за заштиту законитости тужиоца Агенције за приватизацију РС и преиначује пресуда Привредног
апелационог суда Пж бр.8746/11 од 26.10.2012. године у делу којим је преиначена првостепена пресуда и одбијен тужбени захтев за
утврђење ништавости уговора о купопродаји и деоби непокретности и пресуђује:
ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба друготуженог „Пештан“ д.о.о. из Аранђеловца,и потврђује пресуда Привредног суда у Београду П
бр.17428/2010 од 26.05.2011. године у ставу један изреке,којим је усвојен тужбени захтев и утврђено да су ништави и не производе
правно дејство Уговор о купопродаји од 24.04.2003. године,оверен пред Општинским судом у Аранђеловцу под Ов бр.1224/03,
закључен између прво и друготуженог, као и Уговор о деоби непокретности од 08.05.2003.године, оверен у Општинском суду у
Аранђеловцу под Ов бр.1322/03 закључен између прво и друготуженог у делу одредбе члана 2.став 1,2. и 3. овог члана.
УСВАЈАЈУ СЕ ревизија и делимично захтев за заштиту законитости тужиоца,преиначују пресуда Привредног апелационог суда Пж
бр.8746/11 од 26.10.2012. године и пресуда Привредног суда у Београду П бр.17428/2010 од 26.05.2011. године у делу правоснажно
одбијеног тужбеног захтева за утврђење ништавости уговора о купопродаји непокретности и уговора о преносу основних средстава,
трајних права и опреме,оба од 07.06.2005. године и пресуђује:
УСВАЈА СЕ тужбени захтев и утврђује да су ништави и да не производе правно дејство Уговор о купопродаји непокретности од
07.06.2005. године,оверен пред Првим општинским судом у Београду под 1/1 Ов бр.8076/05 закључен између прво и друготуженог, као
и Уговор о преносу основних средстава,трајних права и опреме од 07.06.2005. године оверен пред Првим општинским судом у
Београду,под Ов бр.8077/05 закључен између прво и друготуженог, а што су тужени дужни да признају и трпе.
Делимично се одбија захтев за заштиту законитости тужиоца изјављен против пресуде Привредног апелационог суда Пж бр.8746/11 од
26.10.2012. године у делу одлучивања о ништавости Уговора о преносу основних средстава трајних права и опреме од 07.06.2005.
године оверен под Ов бр.8077/05.

Имајући у виду напред наведену пресуду, стечајни управник се обратио привредном друштву  „ПЕШТАН“ ДОО, 34301
БУКОВИК,АРАНЂЕЛОВАЦ, са захтевом да предметну имовину стави на располагање стечајном дужнику и да га писмено обавесте о
термину и начину преузимања исте.

Привредно друштво ,,ПЕШТАН'' ДОО, Аранђеловац, је на наведени допис послало одговор којим нас обавештавају да НЕЋЕ поступити по
захтеву стечајног управника за предају имовине, а сходно о пресуди Врховног касационог суда.

Стечајни управник је дана 26.06.2014.године, поднео предлог суду за доношење решења о спровођењу принудног извршења сходно
члану 105. став 2. Закона о стечају. Суд још увек није донео одлуку по наведеном предлогу.

 Како стечајни управник још увек није ушао у посед напред означене имовине из тог разлога није наведена вредност исте. По уласку у
посед имовине, стечајни управник ће приступити процени исте.

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

711.808,21

227.170,00

0,00

0,00

11.370.000,00

0,00 12.308.978,21

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 имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

2АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД - Извештај за  јул - септембар 2014.



Коригована
вредност
имовине

Укупно

Умањење вредности имовине због продаје

Имовина

Друга финансијска средства (удели и акције)

Смањење

0,00

 1.

 2.

28.000,000,00

0,00

Остварена
продајна цена или

наплаћено
потраживање

0,00 3.

 4.

0,00Залихе

Повећање

Потраживања

0,00

0,00

11.370.000,00Некретнине, постројења и опрема

0,00

0,00

0,00

199.170,00

0,00

0,00

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене

продајне цене

11.569.170,00

0,00

28.000,00

0,00

1г

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје , али је извршена наплата потраживања од дужника стечајног
дужника по основу закупа у укупном износу од 28.000,00 динара.

0,00

45.989,76 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.

28.000,00

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.

42.000,00

Врста прилива

Разлика остварених
прихода и прилива

0,00

0,00

0,00

14.000,00

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

28.000,00

3.989,76

0,00

28.000,00

0,00 0,00

2а

2

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи готовински приливи:
1. по основу камате на орочена средства у укупном износу од 3.989,76,00 динара.
3. наплате потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 28.000,00 динара
7. по основу закупа у укупном износу од 14.000,00 динара
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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

0,00 560,002. Судски трошкови 0,00 0,00560,00

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

200.000,00 150.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 150.000,00 150.000,00200.000,00

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 200.560,00200.000,00 150.000,00 150.560,00 150.000,00

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 10.500,00 0,000,00

0,00 58.813,912. Електрична енергија 158.813,91 58.813,910,00

0,00 11.920,003. Комуналне услуге 15.000,00 11.920,000,00

5.000,00 30.000,004. Гориво и мазиво 30.000,00 35.000,000,00

500,00 741,005. Пошта и телефон 3.000,00 500,00741,00

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

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

0,00 1.965,508. Платни промет 6.000,00 0,001.965,50

0,00 0,009. Премија осигурања 11.325,00 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

179.248,41 216.313,7415. Бруто зараде по уговору о делу 218.340,00 287.743,84107.818,31

25.000,00 30.000,0016. Књиговодствене услуге 30.000,00 30.000,0025.000,00

3.000,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 3.000,000,00

0,00 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 0,000,00

2.800,00 4.530,0019. Административне таксе 70.000,00 2.800,004.530,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

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

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

0,00 5.145,0024. Остали трошкови стечајне масе 30.000,00 0,005.145,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 145.199,81215.548,41 582.978,91 359.429,15 429.777,75

Стечајни судија је решењима број 15 Ст.211/2010 од 23.10.2014.године и 24.10.2014.године одобрио план трошкова ѕа месец јули,
август и септембар у укупном износу од 694.165,00 динара, као и 04.11.2014.године допуне за јули, август и септембар у укупном износу
од 38.813,91 динара, а стварно настали трошкови за извештајни период износе 509.989,15 динара и чине их:

-Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 560,00 динара односе се на таксе у поступку који се води пред Привредним судом у Београду.

5. Накнада трошкова стечајног управника, чека се решењем стечајног судије за одобрење.

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:

2. Електрична енергија - трошкови настали на основу приложених картица од стране ЕПС снабдевање за период од 31.07.2013.године до
31.07.2014. године. Спецификација обавезе детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе - електрична енергија.

3. Комуналне услуге по основу изношења смећа - спецификација обавезе детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе -
комуналне услуге.

5. Спецификација обавезе за пошту и телефон детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе - пошта и телефон.

8. Платни промет , трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника.

15. Ангажовање лица по Уговору о делу уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 15 Ст 211/2010
- ангажовање по Уговору о делу Ане Јовановић из Крагујевца, на правним пословима, уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00
динара, за период од 01.06.2014.године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца
на рачун стечајног дужника
-ангажовање по Уговору о делу Ане Маливуковић из Београда,  уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 динара, за период од
11.03.2012.године.године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун
стечајног дужника.
 Због престанка потребе за њеним даљим ангажовањем , 30.09.2014.године споразумно је раскинут Уговор о делу са Аном
Маливуковић.

16. Књиговодствене услуге - ангажовање лица по Уговору о пружању услуга уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 15 Ст 211/2010
-Ангажовање лица по Уговору о пружању књиговодствених услуга Агенција "ПЕР КОНТО" из Крагујевца, уз месечну бруто накнаду у
износу од 10.000,00 динара, за период од 01.06.2014, године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање накнаде зависити
од прилива новца на рачун стечајног дужника

19. Административне таксе - настале по основу такси за оверу и остале административне таксе. Спецификација по основу такси
приказана у секцији обавезе стечајне масе - административне таксе.

24. Остали трошкови стечајне масе- оглашавање у Службеном Гласнику за допунско испитно рочиште

 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

0,00

0,00

Разлучни повериоци

0,00

Врста одлива

39.724.337,73

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

2в

0,00

Признате
обавезе на

почетку
извештајног

периода

 1.

IV исплатни ред

 5.

127.116.665,46

0,00

 3.

II исплатни ред

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

8.808.726,74

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Исплаћена
награда

стечајног
управника

III исплатни ред

118.307.938,72

 2.

39.724.337,73

0,00

166.841.003,19158.032.276,45 8.808.726,74

 6.

Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

У извештајном периоду након одржаног испитног рочишта 23.09.2014. године, усвојена је коначна листа признатих и оспорених
потраживања стечајног дужника.

Коментар
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2014.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

704.291,21 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2014.

 5.

345.759,81

 4.

404.521,16

 2. 45.989,76

 6.

Укупан одлив

Коментар

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на:
1. текућем рачуну стечајног дужника број 205-170575-38 у Комерцијалној банци у износу од 404.521,16 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

7.517,0001.07.14.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 7.517,0030.09.2014.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Ана Јовановић1. 36.390,00

Агенција ПЕР КОНТО2. 10.000,00

Ана Маливуковић3. 71.428,31

Агенција Принц4. 15.000,00

132.818,31Укупно

У табели је дат списак ангажованих лица са износима који су им исплаћени.

Агенцији Принц исплаћене су заостале обавезе из претходног извештајног периода у износу од 15.000,00 динара

Коментар

6.

 5. 0,00

412.038,16

 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

11.370.000,00

5

0,00

30.09.2014.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

227.170,00

12.009.208,16

Коментар

У извештајном периоду, укупну имовину стечајног дужника чине :
1. Готовина - на текућем рачуну стечајног дужника број 205-170575-38 у Комерцијалној Банци у износу од 412.038,16 динара.
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 227.170,00 динара
6. Некретнине и опрема стечајног дужника у износу од 11.370.000,00 динара.
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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

10.07.2014.  Предлог стечајном судији за ангажовање
Вршилац дужности стечајног управника Снежана Димитријевић у поступку стечаја дужника  „СТРЕЛА ШУМАДИЈА“ АД из Београда, Ул.
Конарево брдо 14/4, број предмета 5. Ст.73/2009, обавести је суд о следећем:

Опозивом пуномоћја број 10-918/14-83/02 од 09.05.2014. године Агенција за приватизацију именована за стечајног управника у
поступку стечаја над Аутосаобраћајним предузећем „СТРЕЛА ШУМАДИЈА“ а.д. у стечају, Београд, опозвала је пуномоћје број 10-
2083/10-83/02 од 24.05.2010. године Павловић Зорану из Београда, ЈМБГ 0406976710351, лк.бр. 001050651 ПУ Београд, адреса
Макензијева бр. 23;

Пуномоћјем број 10-919/14-83/02 од 09.05.2014. године Агенција за приватизацију именована за стечајног управника у поступку стечаја
над Аутосаобраћајним предузећем „СТРЕЛА ШУМАДИЈА“ а.д. у стечају, Београд овластила је Димитријевић Снежану, ЈМБГ
0806964725033, предузетника, Агенција за стечај, ликвидацију и вештачење „БОНА ФИДЕС“, Крагујевац, мб: 57191996, ПИБ:104214410,
Крагујевац, ул. 27. Марта бр. 19, ТПЦ „РАДНИЧКИ“ , да у име и за рачун Агенције за приватизацију обавља послове и радње из
надлежности Агенције за приватизацију као стечајног управника предвиђене законом којим се уређује стечајни поступак, у стечајном
поступку који се води над Аутосаобраћајним предузећем „СТРЕЛА ШУМАДИЈА“ а.д. у стечају, Београд.

10.07.2014.  /
Даље, обавестио је суд да је закључно са 31.05.2014. године споразумно раскинут Уговор о пружању књиговодствених услуга од
01.06.2010. године, са Књиговодственом агенцијом „ПРИНЦ“ ОД из Земуна;

На основу члана 18. став 2. Закона о стечајном поступку стечајни управник је предлажио да стечајни судија да сагласност на:

1.Ангажовање по уговору о пружању књиговодствених услуга, агенције PER CONTO, Крагујевац, за израду финансијских извештаја,
вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, сређивање документације стечајног дужника, уз месечну накнаду у
бруто  износу од 10.000,00 дин. за период од 01.06.2014.године до окончања започетих послова, уместо Књиговодствене агенције
„ПРИНЦ“ из Земуна;

2.Aнгажовањe по уговору о делу, Јовановић Ане, дипломираног правника из Крагујевца, са положеним правосудним испитом, и
лиценцом за рад у ЕРС-у, ЈМБГ 1808982788936, из Крагујевца, Ул. Светозара Марковића 107/1/14, на правним пословима, пословима
анализе и припреме имовинско-правне документације стечајног дужника везане за судске и управне поступке, пословима припремања
и обраде документације неопходне за продају имовине стечајног дужника, уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 динара, у
периоду од 01.06.2014. године до окончања започетих послова.

10.07.2014.  //
Закључно са 31.05.2014. године, раскинут је уговор о пружању књиговодствених услуга од 01.06.2010. године, са књиговодственом
агенцијом „ПРИНЦ“ ОД из Земуна. Разлог раскидања наведеног уговора је чињеница да повереник стечајног управника ради у
Крагујевцу. Наиме, ради ефикаснијег и ажурнијег обављања послова предвиђених уговором о пружању књиговодствених услуга
неопходно је ангажовање агенције чије је седиште у Крагујевцу.
С тог разлога, стечајни управник, је предлажио, уместо наведене агенције, ангажовање по уговору о пружању књиговодствених услуга,
агенције PER CONTO, Крагујевац.
Имајући у виду чињеницу да имовина стечајног дужника није уновчена, стечајни управник планира да у предстојећем периоду
предузме све неопходне мере ради продаје имовине стечајног дужника.
Такође, како испитно рочиште није одржано, стечајни управник ће предложити суду заказивање испитног рочишта како би се утврдила
потраживања поверилаца и иста намирила након уновчења имовине стечајног дужника.
Са свих наведених разлога, стечајни управник је предлажио ангажовање напред наведених лица, а све у циљу заштите и намирења
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поверилаца.

18.07.2014.  Упућени захтеви за доставу рачуна
Повереник стечајног управника доставио је захтеве за доставу рачуна следећим организацијама:
1.ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ, ЕЛЕКТРОСРБИЈА Д.О.О.
2.АД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ БЕОГРАД, ПОСЛОВНИЦА АРАНЂЕЛОВАЦ
3.ЈКП БУКУЉА
4.ПОШТА - ОБАВЕШТЕЊЕ
5.ПОРЕСКА УПРАВА-ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ КАРТИЦА следеће садржине:
Решењем Трговинског суда у Београду  5.Ст.бр. 73/2009 од 28.10.2009. године покренут је стечајни поступак над  стечајним дужником
Аутосаобраћајно предузеће „СТРЕЛА-ШУМАДИЈА“ АД из Београда, Ул. Конарево брдо 14/4.

Истим решењем  за стечајног управника именована је Агенција за приватизацију РС. Агенција за приватизацију је, овластила Снежану
Димитријевић  из Крагујевца да у име и за рачун Агенције за приватизацију, обавља послове из надлежности Агенције, као стечајног
управника у стечајном поступку над стечајним дужником Аутосаобраћајно предузеће „СТРЕЛА-ШУМАДИЈА“ АД из Београда.

Како у документацији стечајног дужника нисмо пронашли рачуне на основу којих бисмо утврдили евентуално дуговање према
Електродистрибуцији Аранђеловац, Електросрбија д.о.о. молимо Вас да нам пошаљете рачуне које се односе на све прикључке који су
регистровани на стечајног дужника Аутосаобраћајно предузеће „СТРЕЛА-ШУМАДИЈА“ АД у стечају из Београда, Ул. Конарево брдо 14/4,
МБ 07236492, ПИБ 100994561.

18.07.2014.  Захтев за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника- објеката и опреме од општих
За потребе  осигурања имовине стечајног дужника, стечајни управник је поднео захтев за достављање понуда за осигурање имовине
стечајног дужника (објеката и опреме) од основних ризика пожара и других опасности (поплаве, бујице и високе воде, експлозије,
олује)  као и од ризика провалне крађе и разбојништва следећим осигуравајућим кућама:

1.„ДДОР“ Нови Сад
2.„UNIQA OSIGURANJE“ а.д. Београд
3.„ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Крагујевац
4.„DELTA GENERALI OSIGURANJE“ а.д. Београд
5.„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ ад Београд

05.08.2014.  Подношење предлога за осигурање имовине стечајног дужника Привредном суду у Београду
По достављању сагласности АП повереник је упутио предлог за давање сагласности за осигурање имовине стечајног дужника
Привредном суду у Београду следеће садржине:

На основу члана 17. став 1. тачка 6. Закона о стечајном поступку, стечајни управник стечајног дужника Аутосаобраћајно предузеће
„СТРЕЛА-ШУМАДИЈА“ АД у стечају из Београда, Ул. Конарево брдо 14/4, МБ 07236492, ПИБ 100994561 број предмета 15.Ст.211/2010
предлаже да стечајни судија да сагласност за  осигурање имовине стечајног дужника (објеката и опреме) од основних ризика пожара,  и
других опасности (поплаве, бујице и високе воде,експлозије, олује)  као и од ризика провалне крађе и разбојништва.

Предлажемо осигурање имовине стечајног дужника код осигуравајуће куће ,,DDOR NOVI SAD'' а.д.о. са укупном премијом по свим
врстама осигурања у износу од 11.325,00 динара.
За потребе  осигурања имовине стечајног дужника, стечајни управник је поднео захтев за достављање понуда за осигурање имовине
стечајног дужника (објеката и опреме) од основних ризика пожара и других опасности (поплаве, бујице и високе воде, експлозије,
олује)  као и од ризика провалне крађе и разбојништва следећим осигуравајућим кућама:

05.08.2014.  /

1.„ДДОР“ Нови Сад
2.„UNIQA OSIGURANJE“ а.д. Београд
3.„ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Крагујевац
4.„DELTA GENERALI OSIGURANJE“ а.д. Београд
5.„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ ад Београд
Доказ:
•Захтев за достављање понуде осигуравајућој кући „ДДОР“ Нови Сад;
•Захтев за достављање понуде осигуравајућој кући „UNIQA OSIGURANJE“ а.д.      Београд;
•Захтев за достављање понуде осигуравајућој кући „ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Крагујевац;
•Захтев за достављање понуде осигуравајућој кући „DELTA GENERALI OSIGURANJE“ а.д. Београд;
•Захтев за достављање понуде осигуравајућој кући „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ ад                 Београд;
У захтеву за достављање понуде наглашено да је рок за достављање исте 21.07.2014. године до 16 часова. До наведеног рока,
повереник је примио понуде четири осигуравајуће куће. Након анализа примљених понуда, стечајни управник је за најбољег понуђача
прогласио осигуравајућу кућу „ДДОР“ Нови Сад.

Сходно напред наведеном, стечајни управник предлаже да стечајни судија да сагаласност на осигурање имовине стечајног дужника код
осигуравајуће куће „ДДОР“ Нови Сад која је доставила најповољнију понуду, а у циљу заштите и намирења поверилаца.

07.07.2014.  Орочење динарских средстава код Комерцијалне банке ад Београд
Након добијања сагласности АП орочена су динарских средстава у износу од 400.000,00 динара на период од 30  дана почев од
07.07.2014. године  код Комерцијалне банке ад  са каматном стопом у висини референтне каматне стопе НБС умањене за 2,75 п.п. на
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годишњем нивоу (5,75%), у циљу заштите и намирења поверилаца.

16.07.2014.  Подношење предлога Привредном суду у Београду за ангажовање
По добијању сагласности АП На основу члана 18. став 2. Закона о стечајном поступку стечајни управник је поднео предлог стечајном
судији да да сагласност на:
1.Ангажовање по уговору о пружању књиговодствених услуга, агенције PER CONTO, Крагујевац, за израду финансијских извештаја,
вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, сређивање документације стечајног дужника, уз месечну накнаду у
бруто  износу од 10.000,00 дин. за период од 01.06.2014.године до окончања започетих послова, уместо Књиговодствене агенције
„ПРИНЦ“ из Земуна;
2.Aнгажовањe по уговору о делу, Јовановић Ане, дипломираног правника из Крагујевца, са положеним правосудним испитом, и
лиценцом за рад у ЕРС-у, ЈМБГ 1808982788936, из Крагујевца, Ул. Светозара Марковића 107/1/14, на правним пословима, пословима
анализе и припреме имовинско-правне документације стечајног дужника везане за судске и управне поступке, пословима припремања
и обраде документације неопходне за продају имовине стечајног дужника, уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 динара, у
периоду од 01.06.2014. године до окончања започетих послова.

16.07.2014.  Поднешење захтева за издавање оверених преписа пресуда Привредном суду у Београду
Повереник стечајног управника поднео је захтев за издавање оверених преписа пресуда Привредном суду у Београду и то:

•Пресуду Врховног касационог суда бр.ПРЕВ 12/2013, Пзз 1 59/2013 од 14.11.2013. године;
•Пресуду Привредног суда у Београду бр 46П 17428/2010 од 26.05.2011. године;
•Пресуду Привредног Апелационог суда број 2 Пж 8746/11 од 26.10.2012. године;

19.09.2014.  Достављен предлог за уређење пријава потраживања Привредном суду у Београду
Након добијања сагласности АП Привредном суду у Београду је поднет предлог за уређење пријава потраживања сходно члану 90.
Закона о стечајном поступку у циљу захштите и намирења поверилаца.

17.09.2014.  Подношење захтева РГЗ, СКН Аранђеловац за издавање Листова непокретности
Повереник стечајног управника поднео је захтев РС, РГЗ, СКН Аранђеловац за издавање Листова непокретности и то:

1.Извод из Листа непокретности број 7076 КО АРАНЂЕЛОВАЦ;
2.Препис Листа непокретности број 6620 КО АРАНЂЕЛОВАЦ – КП 2490/1;
3.Препис Листа непокретности број 6180 КО АРАНЂЕЛОВАЦ- КП 24905 и КП 2386;

16.09.2014.  Подношење предлога АП за давање сагласности на Листу признатих и оспорених потраживања
Повереник је упутио предлог АП за давање сагласности на:
Листу признатих и оспорених потраживања поверилаца  стечајног дужника од 16.09.2014. године за потребе допунског испитног
рочишта које је одржано дана 23.09.2014. године у Привредном суду у Београду.

19.09.2014.  Слање обавештења о оспоравању потраживања
Дана 19.09.2014. године повереник је послао обавештења свим повериоцима којима су делимично или у целости оспорена
потраживања.
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Прилози

10.12.2014.Датум:

АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД
БЕОГРАД

Назив стечајног дужника:

Број предмета: Ст. 211/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2014. 30.09.2014.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

Спасојевић Оливера 7.000,003-07/14 01.07.2014.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,001/7-2014 01.07.2014.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,00000007/14 01.09.2014.

Спасојевић Оливера 7.000,00000008/14 01.09.2014.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0001-08-14 01.08.2014.

Спасојевић Оливера 7.000,0003-8/14 01.08.2014.

Укупно: 42.000,00

Укупни приходи: 42.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2014.за период од: 30.09.2014.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Београду 560,000309/14 03.09.2014.

Укупно: 560,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,00T-07/14 01.07.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,00T-08/14 01.08.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,00Т-09/14 01.09.2014.

Укупно: 150.000,00

150.560,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија

ЕД АРАНЂЕЛОВАЦ 24.393,55П012110 31.07.2014.

ЕД АРАНЂЕЛОВАЦ 31.591,34П011768 31.07.2014.

ЕД АРАНЂЕЛОВАЦ 2.829,02П011290 31.07.2014.

Укупно: 58.813,91

Комуналне услуге

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0116-00005-
0311740/7/14

01.07.2014.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0116-00005-
0311766/7/14

01.07.2014.

ЈКП"БУКУЉА"
1.480,00

0116-00005-
0311758/7/14

01.07.2014.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0116-00005-
0311731/7/14

01.07.2014.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0116-00005-
0311723/7/14

01.07.2014.
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Комуналне услуге

ЈКП"БУКУЉА"
1.004,00

0116-00005-
0311367/7/14

01.07.2014.

ЈКП"БУКУЉА"
1.418,00

0116-00005-
0310905/7/14

01.07.2014.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0116-00005-
0315141/7/14

01.07.2014.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0118-00005-
0311723

31.08.2014.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0118-00005-
0311731

31.08.2014.

ЈКП"БУКУЉА"
1.480,00

0118-00005-
0311758

31.08.2014.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0118-00005-
0311766

31.08.2014.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0118-00005-
0311740

31.08.2014.

ЈКП"БУКУЉА"
1.004,00

0118-00005-
0311367

31.08.2014.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0118-00005-
0315141

31.08.2014.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0120-00005-
0315141

30.09.2014.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0120-00005-
0311723

30.09.2014.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0120-00005-
0311731

30.09.2014.

ЈКП"БУКУЉА"
1.480,00

0120-00005-
0311758

30.09.2014.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0120-00005-
0311766

30.09.2014.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0120-00005-
0311740

30.09.2014.

ЈКП"БУКУЉА"
1.346,00

0120-00005-
0311367

30.09.2014.

ЈКП"БУКУЉА"
1.418,00

0120-00005-
0310905

30.09.2014.

Укупно: 11.920,00

Гориво и мазиво

Агенција "Бона Фидес" 10.000,00T-07/14 БФ 01.07.2014.

Агенција "Бона Фидес" 10.000,00Т-08/14 БФ 01.08.2014.

Агенција "Бона Фидес" 10.000,00Т-09/14 БФ 01.09.2014.

Укупно: 30.000,00

Пошта и телефон

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 70,00140003009378 31.08.2014.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 671,00140003008206 31.07.2014.

Укупно: 741,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.07.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

30,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.07.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

185,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

25.07.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

44,50

Провизија и
други
финансијски
расходи

04.08.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.08.2014.
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

30,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.08.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

48,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

21.08.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

168,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

25.08.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.09.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

40,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.09.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

30,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

08.09.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

60,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.09.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

160,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

26.09.2014.

Укупно: 1.965,50

Бруто зараде по уговору о делу

Јовановић Ана 36.390,00УГ-07/14 ЈА 01.07.2014.

Маливуковић Ана 35.714,58УГ-07/14 АМ 01.07.2014.

Маливуковић Ана 35.714,58УГ-08/14 МА 01.08.2014.

Јовановић Ана 36.390,00УГ-08/14 ЈА 01.08.2014.

Јовановић Ана 36.390,00УГ-09/14 ЈА 01.09.2014.

Маливуковић Ана 35.714,58УГ-09/14 МА 01.09.2014.

Укупно: 216.313,74

Књиговодствене услуге

Агенција Пер Конто 10.000,00УГ-07/14 ПК 01.07.2014.

Агенција Пер Конто 10.000,00УГ-08/14 ПК 01.08.2014.

Агенција Пер Конто 10.000,00УГ-09/14 ПК 01.09.2014.

Укупно: 30.000,00

Административне таксе

Основни суд у Крагујевцу 4.530,0048-049 08.09.2014.

Укупно: 4.530,00

Остали трошкови стечајне масе

ЈП Службени гласник 5.145,006366/14 28.07.2014.

Укупно: 5.145,00

359.429,15Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 509.989,15
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1010310000541-40
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-170575-38
Komercijalna banka A.D.Beograd, орочење

01.07.2014. 711.808,21Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2014.за период од: 30.09.2014.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 1.933,5707.07.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 1.841,1106.08.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 215,0815.07.2014.

Укупно: 3.989,76

Наплата потраживања

Спасојевић Оливера 7.000,0018.07.2014.

Спасојевић Оливера 7.000,0018.07.2014.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0013.08.2014.

Спасојевић Оливера 7.000,0012.09.2014.

Укупно: 28.000,00

Закуп (у извештајном периоду)

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0011.07.2014.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0029.09.2014.

Укупно: 14.000,00

45.989,76Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2014.за период од: 30.09.2014.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд у Београду 560,0003.09.2014.

Укупно: 560,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,0004.08.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,0021.08.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,0025.08.2014.

Агенција "Бона Фидес" 25.000,0026.09.2014.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 25.000,0026.09.2014.

Укупно: 200.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 671,0010.09.2014.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 70,0010.09.2014.

Укупно: 741,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.07.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 30,0030.07.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 185,0025.07.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 44,5004.08.2014.
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.08.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 30,0015.08.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 48,0021.08.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 168,0025.08.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.09.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 40,0003.09.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 30,0008.09.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 60,0010.09.2014.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 160,0026.09.2014.

Укупно: 1.965,50

Бруто зараде по уговору о делу

Маливуковић Ана 35.714,5825.08.2014.

Маливуковић Ана 35.713,7325.08.2014.

Јовановић Ана 36.390,0026.09.2014.

Укупно: 107.818,31

Књиговодствене услуге

Принце 5.000,0015.08.2014.

Принце 5.000,0015.08.2014.

Агенција Принц 5.000,0015.08.2014.

Агенција Пер Конто 10.000,0025.08.2014.

Укупно: 25.000,00

Административне таксе

Основни суд у Крагујевцу 4.530,0008.09.2014.

Укупно: 4.530,00

Остали трошкови стечајне масе

ЈП Службени гласник 5.145,0030.07.2014.

Укупно: 5.145,00

345.759,81Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2014. 412.038,16
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