
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

13.08.2015.

АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-
ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД

01.01.2015. 31.03.2015.

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

173.354,36

0,00

Залихе

0,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

234.170,00

Друга финансијска средства (удели и акције)

11.777.524,36

Потраживања

11.370.000,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.01.2015.

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 173.354,36 динара

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 234.170,00 динара.

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

173.354,36

234.170,00

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 11.777.524,36

1б

У извештајном периоду није било увећања имовине 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

173.354,36

234.170,00

0,00

0,00

11.370.000,00

0,00 11.777.524,36

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.

Коригована
вредност
имовине

Укупно

Умањење вредности имовине због продаје

Имовина

Друга финансијска средства (удели и акције)

Смањење

0,00

 1.

 2.

7.000,000,00

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

227.170,00

0,00

0,00

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене

продајне цене

11.597.170,00

0,00

7.000,00

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 7.000,00 динара.
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0,00

21.503,60 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.

14.000,00

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

14.000,00

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

0,00

503,60

0,00

7.000,00

0,00 0,00

2а

2

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи готовински приливи:
1. по основу камате 503,60 динара
3. наплате потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 7.000,00 динара

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 50.000,00 0,000,00

90.000,00 90.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 90.000,00 180.000,000,00

0,00 0,00
4.

Разлика између исплаћене и коначне
награде стечајног управника 0,00 0,000,00

222.258,00 150.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 150.000,00 372.258,000,00

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 0,00312.258,00 290.000,00 240.000,00 552.258,00

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 4.372,501. Канцеларијски материјал 32.000,00 2.194,002.178,50

78.623,30 0,002. Електрична енергија 80.000,00 78.623,300,00

25.343,00 13.885,003. Комуналне услуге 15.000,00 39.228,000,00

20.000,00 30.000,004. Гориво и мазиво 30.000,00 50.000,000,00

3.036,00 1.293,005. Пошта и телефон 26.000,00 1.471,002.858,00

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

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

3АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД - Извештај за  јануар - март 2015.



Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

0,00 1.420,008. Платни промет 6.000,00 0,001.420,00

8.980,00 0,009. Премија осигурања 2.700,00 8.980,000,00

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

324.133,84 109.170,0015. Бруто зараде по уговору о делу 109.170,00 433.303,840,00

20.000,00 30.000,0016. Књиговодствене услуге 30.000,00 50.000,000,00

3.000,00 40.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 40.000,00 43.000,000,00

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

2.800,00 1.190,0019. Административне таксе 30.000,00 2.800,001.190,00

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 150.000,00 0,000,00

0,00 0,0023. Трошкови продаје имовине 120.000,00 0,000,00

0,00 9.706,0024. Остали трошкови стечајне масе 30.000,00 1.676,008.030,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 15.676,50485.916,14 700.870,00 241.036,50 711.276,14

Стечајни судија је решењима број 15 Ст.211/2010 од 15.01.2015, 10.02.2015 и 23.03.2015.године одобрио план трошкова за месец
јануар, фебруар и март у укупном износу од 990.870,00 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 409.134,50 динара и односе се на:

-Трошкови стечајног поступка:
3. и 5. Прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника, одобрена решењем стечајног судије

- Обавезе стечајне масе:
1. Канцеларијски материјал - Штампање коначних закључака којим се усваја листа признатих и оспорених потраживања , као и
штампање појединачних закључака који су достављени свим повериоцима.
3. Комуналне услуге по основу изношења смећа.
4. Гориво и мазиво - трошкови се односе на гориво и коришћење приватног аутомобила у службене сврхе. Стечајни повереник 3-4 пута
одлази у Београд - (трошкови 1 одласка износе: 35 л * 160,00 динара = 5.600,00 динара, трошкови путарине 700,00 динара, трошкови
паркинга 700,00 динара) - из разлога што се стечајни поступак води код стечајног судије у Привредном суду Београд, који је надлежан
за све поступке. Стечајни повереник обилази имовину стечајног дужника која се налази у Аранђеловцу, ради анимирања потенцијалних
купаца,обилазак закупаца због редовног намирења потраживања по основу закупа.
5. Пошта и телефон - трошак поште је настао по основу слања кварталних извештаја свим лицима и институцијама предвиђеним за то,
фактура за закуп, достављање изјашњења на поднесак адвокату, достављање катастру Аранђеловац: захтева за издавање
документације за све грађевинске дозволе за објекте на катастарским парцелама, захтева за брисање забележбе и захтева за промену
носиоца права на непокретностима, достављање обавештења о оспореним потраживањима поверилаца адвокату Весни Живановић,
достављање приговора стечајних поверилаца Привредном суду Београд, достављање месечних трошковника Привредном суду
Београд. Трошкови телефона стечајног повереника за обављање дужности вођења стечајног поступка.
8. Платни промет- трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника.
9. Премија осигурања - трошкови осигурања имовине по полиси број 795286962 ДДОР Нови Сад од 04.11.2014. за период од 1 године.
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 бруто накнаду у износу од 36.390,00
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.
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.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- ангажовање лица уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 15 Ст 211/2010 од
23.03.2015
Ангажовање адвоката Марковић Драгана из Београда, по уговору о пружању правних услуга у поступку стечаја,  тако што ће накнада за
заступање стечајног дужника износити 40.000,00 динара у бруто износу.
24. Остали трошкови стечајне масе:
- Такса за пружање услуга РГЗа за издавање уверења о историјату кретања парцела бр: 2386, 2490/1, 2490/5 у укупном износу од
8.030,00 динара

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

 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

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Исплаћена
награда

стечајног
управника

III исплатни ред

127.116.665,46

 2.

39.724.337,73

0,00

166.841.003,19166.841.003,19 0,00

 6.

Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

У извештајном периоду није било промена

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

165.837,36 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2015.

 5.

15.676,50

 4.

171.664,46

 2. 21.503,60

 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 165.837,36 динара

0,00

Крајње стање у благајни

7.517,0001.01.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 7.517,0031.03.2015.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.
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Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Ана Јовановић1. 0,00

Агенција ПЕР КОНТО2. 0,00

Драган Марковић3. 0,00

0,00Укупно

У извештајном периоду није било исплате

Коментар

6.

 5. 0,00

179.181,46

 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

31.03.2015.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

227.170,00

11.776.351,46

Коментар

1. Готовина - на текућем рачуну стечајног дужника број 205-170575-38 у Комерцијалној Банци у износу од 171,664.46 динара и 7.517,00
динара на благајни
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

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

06.02.2015.  Изјашњење стечајног управника сходно поднеску повериоца Горана Павловића из Аранђеловца
Стечајни управник стечајног дужника АСП ,,Стрела Шумадија'' АД Београд, примио је дана 01.10.2014.године, поднесак  од стране
повериоца Горана Павловића из Аранђеловца на обавештење о оспоравању  стечајног управника Посл. број Ст. 211/2010.

У поднеску од 29.09.2014.године, стечајни поверилац наводи да је у благовременом року дана 20.07.2010.године и дана 09.04.2012.
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године подносио захтеве, а да му је обавештењем о оспоравању потраживања стечајног управника Посл. бр. Ст. 211/2010 оспорено
потраживање број 40, на основу члана 92 став 4 Закона о стечајном поступку, по основу застарелости. На крају стечајни поверилац
захтева да стечајни судија арбитрира и донесе одлуку у овом предмету да стечајно потраживање није застарело.

Застарелост потраживања из радног односа наступа за три године од доспелости истих. Стечајни поверилац поднео је пријаву
потраживања дана 20.07.2010. године. У моменту подношења пријаве потраживања, већ је била наступила застарелост потраживања
стечајног повериоца по пријављеним основима. Стечајни поверилац ни у пријави потраживања, нити у приговору није доставио доказе
о наступању прекида или застоја застарелости пријављених потраживања.

Имајући у виду напред наведено, стечајни управник стечајног дужника предлаже да стечајно веће одбије приговор као неоснован.

Додатно опреза ради, у смислу члана 96. став 7 Закона о стечајном поступку, стечајни управник се изјашњава да није сагласан са
предлогом повериоца Горана Павловића из Аранђеловца да о потраживањима која су оспорена од стране стечајног управника одлучи
стечајни судија као арбитар односно арбитражно веће

06.02.2015.  Изјашњење стечајног управника сходно приговору Весне Лазовић, девојачко Ђорђевић из Крагујевца,
Стечајни управник стечајног дужника АСП ,,Стрела Шумадија'' АД Београд, примио је дана 24.12.2014.године, приговор  изјављен од
стране повериоца Весне Лазовић, девојачко Ђорђевић из Крагујевца, улица Светозара Марковића број 54. против закључка стечајног
судије Посл.број Ст. 211/2010 од 23.09.2014.године.

У приговору од 18.12.2014.године, стечајни повериолац је истакао да осорава закључак стечајног судије Посл. број Ст. 211/2010 од
23.09.2014. године у целости, сматра да је потраживање реално и да неевидентирање ове обавезе сматра пропустом стечајног дужника.

Стечајни поверилац наводи да потражује неисплаћене личне доходке за период од 01.11.2003. године до 30.06.2005. године,
доприносе за ПИО за период од 01.01.2004. године до 30.06.2005. године, отпремнину у износу од 75.000,00 динара, и накнаду у складу
са социјалним програмом од 3.000,00 еура.

Застарелост потраживања из радног односа наступа за три године од доспелости истих. У моменту подношења пријаве потраживања,
већ је била наступила застарелост потраживања стечајног повериоца по пријављеним основима. Стечајни поверилац ни у пријави
потраживања, нити у приговору није доставио доказе о наступању прекида или застоја застарелости пријављених потраживања. На
испитном рочишту одржаном 23.09.2014. године, стечајни управник се није изјаснио по пријави потраживања у делу пријављених
доприноса, већ је поднеском од 18.09.2014. године, предложио поступајућем суду да наложи повериоцима (између осталог и
подносиоцу приговора) да уреде пријаве потраживања по основу пријављених доприноса. Из изложеног произлази да је евидетно
неоснован приговор по основу пријављених доприноса, јер потраживање по овом основу, подносиоца приговора, није ни испитано.

Имајући у виду напред наведено, стечајни управник стечајног дужника предлаже да стечајно веће одбије приговор као неоснован.

06.02.2015.  Изјашњење стечајног управника на приговор Божидара Марковића из Аранђеловца
У приговору од 09.12.2014. године, стечајни поверилац је истакао да су нетачни наводи стечајног управника да је његово потраживање
по основу стечајне пријаве на износ од 522.746,88 динара застарело. Додао је да је од дана отварања стечајног поступка имао пуно
активности, тако да сматра му потраживање није застарело. На основу свега наведеног, стечајног поверилац предлаже да стечајно веће
донесе закључак и да му у целости утврди потраживање на износ од 522.746,88 динара.

Имајући у виду напред наведено стечајни управник Снежана Димитријевић се изјашњава како следи:

Поверилац Божидар Марковић из Аранђеловца пријавио је потраживање на име главног дуга у укупном износу од 522.746,88 динара,
које је побијаним закључком у целости оспорено. Поверилац у пријави потраживања наводи да пријављује неисплаћене дохотке (за
период од 01.11.2003.-19.04.2004. године), отпремнину у износу од 75.000,00 динара и накнаду у складу са социјалним програмом од
200 евра по години стажа (за 24 године, 4.800 евра укупно). Стечајни управник је потраживање исказано у еврима прерачунао у динаре
по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања стечајног поступка, и оно укупно износи 447.624,00 динара.

06.02.2015.  /
Застарелост потраживања из радног односа наступа за три године од доспелости истих. Стечајни поверилац поднео је пријаву
потраживања дана 20.07.2010. године. У моменту подношења пријаве потраживања, већ је била наступила застарелост потраживања
стечајног повериоца по пријављеним основима. Стечајни поверилац ни у пријави потраживања, нити у приговору није доставио доказе
о наступању прекида или застоја застарелости пријављених потраживања. На испитном рочишту одржаном дана 23.09.2014. године,
стечајни управник се није изјаснио по пријави потраживања у делу пријављених доприноса, већ је поднеском од 18.09.2014. године,
предложио поступајућем суду да наложи повериоцима да уреде пријаве потраживања по основу пријављених доприноса. Из
изложеног произлази да је евидентно неоснован приговор по основу пријављених доприноса, јер потраживање по овом основу,
подносиоца приговора, није ни испитано.

Имајући у виду напред наведено, стечајни управник стечајног дужника предлаже да стечајно веће одбије приговор као неоснован.

28.01.2015.  Уверење о историјату РГЗ-а
Уверење о историјату промена на кп бр 2386, 2409/1 и 2490/5 у Ко Аранђеловац

13.02.2015.  захтев за доставу исправа који се помињу у уверењу РГЗ- Службе за катастар непокретности Аранђеловац
Стечајни управник стеачајног дужника "Стрела Шумадије је упутиозахтев за доставу исправа који се помињу у уверењу РГЗ- Службе за
катастар непокретности Аранђеловац.
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31.03.2015.  Завршни рачун
Сходно Закону о рачуноводству урађен и предат завршни рачун

31.03.2015.  Трошковници
Уредно и на време предавани месечни планови трошкова за јвартални период јануар-март

23.02.2015.  Предлог за ангажовање адвоката Драган Марковића
Стечајни управник стечајног дужника ,,СТРЕЛА-ШУМАДИЈА'' АД  Београд, предлаже ангажовање напред означеног адвоката, ради
заступања стечајног дужника у поступцима који се воде пред надлежним судовима, а у којима је стечајни дужник легитимисан као
учесник у поступку.
-Пред Основним судом у Аранђеловцу, дана 18.12.2014. године поднет је тужбени захтев  од стране тужиоца Александра Симића из
Аранђеловца, против стечајног дужника ,,СТРЕЛА-ШУМАДИЈА'' АД  Београд, ради исплате доприноса. Наиме, тужилац је након отварања
стечајног поступка пријавио своје потраживање на основу не исплаћених доприноса, након чега је Привредни суд у Београду Закључком
СТ.бр.211/2010 од 23.09.2014.године упутио тужиоца на парницу поводом доказивања основаности свог потраживања.

23.02.2015.  /
-На основу пресуде  Врховног касационог суда у Београду бр.ПРЕВ 12/2013, Пзз 1 59/2013 од 14.11.2013. године усвојена је ревизија и
делимично захтев за заштиту законитости тужиоца, стечајног дужника ,,СТРЕЛА-ШУМАДИЈА'' АД  Београд, против туженог „ПЕШТАН“
доо из Аранђеловца и 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
пресуђено тако што се усваја тужбени захтев и 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.

23.02.2015.  /
Како тужени „ПЕШТАН“ доо из Аранђеловца није поступио по наведеној пресуди и није предао имовину стечајном дужнику, стечајни
дужник је принуђен да покрене судски поступак ради остваривања својих законом утврђених права и наплате свог потраживања.

-На основу закључака Привредног суда у Београду о оспореним потраживањима, више од 120. Поверилаца  је истом суду поднело
приговоре на донете Закључке, те се основано може очекивати да уколико Привредни суд у Београду остане при свом ставу, против
стечајног дужника у наредном периоду буде поднет велики број тужбених захтева од стране лица којима су оспорена потраживања.

30.01.2015.  Ургенција стечајног управника РГЗ-Служби за катстар непокретности Аранђеловац
Стечајни управник стечајног дужника ,,СТРЕЛА-ШУМАДИЈА'' а.д. у стечају, Београд, Ул. Канарево брдо 14/4, матични број 07236492, ПИБ
100994561, дана 27.11.2014.године, поднео је захтев да се из листа непокретности бр. 7076 КО Аранђеловац изврши брисање
забележбе (привремене мере) забране отуђења и оптерећења уписаних на основу решењем Трговинског суда у Београду 11 1П. бр.
6672/06 од 16.11.2006. године, дана 25.12.2006. године, са важношћу до правоснажног окончања спора, на шест локала у својини
подносиоца захтева.

 С обзиром да смо дана 27.11.2014.године доставили доказ да је привремена мера забране отуђења и оптерећења установљена
решењем Трговинског суда у Београду П-6672/06 од 16.11.2006.године до правноснажног окончања парничног поступка П-6672/06, а да
је исти окончан правноснажном и извршном пресудом Трговинског суда у Београду П-6672/06 од 24.04.2007.године, стекли су се услови
за брисање забележбе привремене мере

30.01.2015.  /

У наведеном захтеву напоменуто је да је подносилац захтева у стечајном поступку који је по сили закона хитан и и затражено је да се по
поднетом захтеву приоритето поступа.

Како до дана  подношења ове ургенције није поступљено по поднетом захтеву, послата је ургенција  да се  што хитније поступи по
истом, с обзиром да  непоступањем утичете на ток стечајног поступка.

29.03.2015.  Брисање забележбе
Сходно поднетом захтеву катастру да се из листа непокретности бр. 7076 КО Аранђеловац изврши брисање забележбе (привремене
мере) забране отуђења и оптерећења уписаних на основу решењем Трговинског суда у Београду 11 1П. бр. 6672/06 од 16.11.2006.
године, дана 25.12.2006. године, са важношћу до правоснажног окончања спора, на шест локала у својини подносиоца захтева,
стечајном управнику достављен додатак записника  бр.951-465/07 од 23.03.2015.године, којим се констатује брисање наведене
забележбе.

26.02.2015.  Тужба Александар Стимић
Стечајни управник је 03.02. примио тужбу Александра Стимића против стечајног дужника.

26.02.2015. године, проследио адвокату Драгану Марковићу , како би ангажовани адвокат поступио по истој.
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Прилози

13.08.2015.Датум:

АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД
БЕОГРАД

Назив стечајног дужника:

Број предмета: Ст. 211/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.01.2015. 31.03.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,002/15 20.03.2015.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,008/15 19.02.2015.

Укупно: 14.000,00

Укупни приходи: 14.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2015.за период од: 31.03.2015.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00П-1/15 01.01.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00П-02/15 01.02.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 30.000,00П-03/15 01.03.2015.

Укупно: 90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,00Т-1/15 01.01.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,00Т-02/15 01.02.2015.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,00Т-03/15 01.03.2015.

Укупно: 150.000,00

240.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

СИЛКА 2.178,00041/01/15 05.02.2015.

СИЛКА 2.194,50258/03/15 02.02.2015.

Укупно: 4.372,50

Комуналне услуге

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0131-00005-
0311766

01.01.2015.

ЈКП"БУКУЉА"
1.480,00

0131-00005-
0311758

01.01.2015.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0131-00005-
0311740

01.01.2015.

ЈКП"БУКУЉА"
1.418,00

0131-00005-
0310905

01.01.2015.

ЈКП"БУКУЉА"
1.859,00

0131-00005-
0311367

01.01.2015.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0134-00005-
0311723

01.01.2015.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0134-00005-
0311731

01.02.2015.
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Комуналне услуге

ЈКП"БУКУЉА"
1.480,00

0134-00005-
0311758

01.02.2015.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0134-00005-
0311766

01.02.2015.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0134-00005-
0311740

01.02.2015.

ЈКП"БУКУЉА"
1.859,00

0134-00005-
0311367

01.02.2015.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0134-00005-
0315141

01.02.2015.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0136-00005-
0311723

01.03.2015.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0136-00005-
0311731

01.03.2015.

ЈКП"БУКУЉА"
1.480,00

0136-00005-
0311758

01.03.2015.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0136-00005-
0311766

01.03.2015.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0136-00005-
0311740

01.03.2015.

ЈКП"БУКУЉА"
1.418,00

0136-00005-
0310905

01.03.2015.

ЈКП"БУКУЉА"
1.859,00

0136-00005-
0311367

01.03.2015.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0136-00005-
0315141

01.03.2015.

Укупно: 13.885,00

Гориво и мазиво

Агенција "Бона Фидес" 10.000,001/15 01.01.2015.

Агенција "Бона Фидес" 10.000,002/15 02.02.2015.

Агенција "Бона Фидес" 10.000,003/15 01.03.2015.

Укупно: 30.000,00

Пошта и телефон

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 322,00150003000553 11.02.2015.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 809,00150003001753 28.02.2015.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 162,00150003002801 31.03.2015.

Укупно: 1.293,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.01.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

90,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

23.01.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.02.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

90,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

24.02.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

35,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

27.02.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.03.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

35,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.02.2015.
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Платни промет

Укупно: 1.420,00

Бруто зараде по уговору о делу

Јовановић Ана 36.390,00УГ-01/15 ЈА 01.01.2015.

Јовановић Ана 36.390,00УГ-02/15 ЈА 01.02.2015.

Јовановић Ана 36.390,00УГ-03/15 ЈА 01.03.2015.

Укупно: 109.170,00

Књиговодствене услуге

Агенција Пер Конто 10.000,00УГ-01/15 ПК 01.01.2015.

Агенција Пер Конто 10.000,00УГ-02/15 ПК 01.02.2015.

Агенција Пер Конто 10.000,00УГ-03/15 ПК 01.03.2015.

Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адв. Марковић Драган 40.000,00УГ-03/15 МД 31.03.2015.

Укупно: 40.000,00

Административне таксе

Основни суд у Крагујевцу 1.190,0048-049-15 25.02.2015.

Укупно: 1.190,00

Остали трошкови стечајне масе

Републички геодетски завод 8.030,00170030194/15 13.01.2015.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0131-00005-
0315141

01.01.2015.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0131-00005-
0311731

01.01.2015.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0131-0005-
0311723

01.02.2015.

ЈКП"БУКУЉА"
1.418,00

0134-00005-
0310905

01.02.2015.

Укупно: 9.706,00

241.036,50Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 481.036,50
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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

01.01.2015. 173.354,36Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2015.за период од: 31.03.2015.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 503,6015.01.2015.

Укупно: 503,60

Наплата потраживања

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0019.01.2015.

Укупно: 7.000,00

Закуп (у извештајном периоду)

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0019.02.2015.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0020.03.2015.

Укупно: 14.000,00

21.503,60Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2015.за период од: 31.03.2015.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

СИЛКА 2.178,0010.02.2015.

СИЛКА 0,5010.02.2015.

Укупно: 2.178,50

Пошта и телефон

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 1.037,0023.01.2015.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 1.499,0024.02.2015.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 322,0024.02.2015.

Укупно: 2.858,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0003.01.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 90,0023.01.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0002.02.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 90,0024.02.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 35,0027.02.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0002.03.2015.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 35,0010.02.2015.

Укупно: 1.420,00

Административне таксе

Основни суд у Крагујевцу 1.190,0027.02.2015.

Укупно: 1.190,00

Остали трошкови стечајне масе

Републички геодетски завод 8.030,0023.01.2015.

Укупно: 8.030,00
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15.676,50Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2015. 179.181,46
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