
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

20.01.2017.

АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-
ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД

01.07.2016. 30.09.2016.

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

32.520,62

0,00

Залихе

0,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

262.170,00

Друга финансијска средства (удели и акције)

11.664.690,62

Потраживања

11.370.000,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.07.2016.

Коментар

1. Готовина - на текућем рачуну стечајног дужника број 205-170575-38 у Комерцијалној Банци у износу од 25.003,62 динара и 22.517,00
динара на благајни.

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 262.170,00 динара.

6. Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника у износу од 11.370.000,00 динара.
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Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.520,62

262.170,00

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 11.664.690,62

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

32.520,62

262.170,00

0,00

0,00

11.370.000,00

0,00 11.664.690,62

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.

56.000,007.000,00

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

7.000,00

0,00

0,00

213.170,00

0,00

0,00

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене

продајне цене

11.583.170,00

0,00

56.000,00

0,00

1г

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје. Наплаћено је потраживање те је  дошло до повећања процењене
вредности имовине (остварена је већа наплата од процењене)
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0,00

77.023,17 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.

70.000,00

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.

91.000,00

Врста прилива

Разлика остварених
прихода и прилива

0,00

0,00

0,00

21.000,00

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91.000,00

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

70.000,00

23,17

0,00

56.000,00

0,00 0,00

2а

2

Коментар

3.По основу камате и других финансијских прихода износ од 23,17 динара.

7. По основу закупа у износу од 21.000,00 динара.

У извештајном периоду фактурисали смо закуп закупцу ДЕВЕТИ МАРТ у укупном износу од 21.000,00 динара. У току извештајног
периода фактурисани износ од 21.000,00 динара је наплећен од дужника "ДЕВЕТИ МАРТ".

У извештајном периоду закупац Оливера Спасојевић је извршила уплату на име засталих закупнина у укупном износу од 56.000,00
динара. Фактурисан износ од 70.000,00 динара који се односи на извештајни период- није уплатила.

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 30.000,00 0,000,00

630.000,00 90.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 90.000,00 720.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

1.072.258,00 150.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 150.000,00 1.222.258,000,00

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 30.000,00 0,000,00

Укупно 0,001.702.258,00 300.000,00 240.000,00 1.942.258,00

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

2.150,00 0,001. Канцеларијски материјал 6.000,00 2.150,000,00

78.623,30 0,002. Електрична енергија 15.000,00 78.623,300,00
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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

78.276,00 12.996,003. Комуналне услуге 15.000,00 91.272,000,00

28.451,00 33.087,254. Гориво и мазиво 37.166,25 61.538,250,00

6.276,00 6.844,005. Пошта и телефон 10.500,00 11.295,001.825,00

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 1.275,008. Платни промет 6.000,00 0,001.275,00

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

979.072,84 109.173,0015. Бруто зараде по уговору о делу 109.173,00 1.088.245,840,00

200.000,00 30.000,0016. Књиговодствене услуге 30.000,00 230.000,000,00

603.000,00 0,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 0,00 603.000,000,00

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

2.800,00 0,0019. Административне таксе 9.000,00 2.800,000,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

168.330,00 0,0022. Трошкови оглашавања 360.000,00 168.330,000,00

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

1.676,00 0,0024. Остали трошкови стечајне масе 0,00 1.676,000,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 3.100,002.148.655,14 597.839,25 193.375,25 2.338.930,39

-Трошкови стечајног поступка:

3. и 5. Прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника, одобрена решењем стечајног судије.

- Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Трошкови канцеларијског материјала потребног за вођење стечајног поступка односе се на набавку
регистратора, папира за штампу, коверти, пвц фолија, а све у сврху  израде и ажурирања документације неопходне за обављање
стечајног поступка над стечајним дужником.

3.  Комуналне услуге у укупном износу од 12.996,00 динара. Tрошак се односи на комуналне услуге ЈКП "Букуља Аранђеловац" по
основу месечних рачуна.

4. Гориво и мазиво - трошкови се односе на гориво и коришћење приватног аутомобила у службене сврхе. Стечајни повереник 3-4 пута
месечно 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 приговора стечајних поверилаца Привредном суду Београд, достављање месечних
трошковника Привредном суду Београд. Трошкови телефона стечајног повереника за обављање дужности вођења стечајног поступка.
Део трошкова за пошту и телефон у укупном износу од 1.500,00 динара односи се на коришћење мобилног телефона стечајног
повереника за обављање свих текућих послова.

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 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.

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

16. Књиговодствене услуге - ангажовање лица по Уговору о пружању књиговодствених 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.

 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 по основу утврђених обавеза.

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2016.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

25.003,62 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2016.

 5.

3.100,00

 4.

98.926,79

 2. 77.023,17

 6.

Укупан одлив

Коментар

Наведена готовинска средства на почетку извештајног периода налазе се на:

1. текућем рачуну стечајног дужника број 205-170575-38 у Комерцијалној банци у износу од 25,003.62  динара.

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 98,926.79  динара.

0,00

Крајње стање у благајни

7.517,0001.07.16.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 7.517,0030.09.2016.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б
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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 Јоовановић1. 0,00

Агенција Пер Конто2. 0,00

0,00Укупно

6.

 5. 0,00

106.443,79

 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

30.09.2016.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

283.170,00

11.759.613,79

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 98,926.79  динара.

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 262.170,00 динара.

6. Некретнине, постројења 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
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01.09.2016.  Изјашњење сходно Закључку суда  8.Ст.211/2010 од 05.08.2016. године
Закључком  Привредног суда у Београду 8.Ст.211/2010 од 05.08.2016. године, наложено је стечајном управнику да у року од 15 дана
достави стечајном судији Извештај о досадашњем току стечајног поступка и радњама које треба предузети да би се исти што пре
закључио.

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

Решењем Трговинског суда у Београду 5. Ст.73/2009 од 28.10.2009.године, отворен је стечајни поступак над стечајним дужником
„Стрела Шумадија“ ад у стечају, за стечајног управника именована је Агенција за приватизацију, Центар за стечај. Решењем Привредног
суда у Београду 15 Ст. 73/2009 од 27.01.2010. године разрешена је Агенција за приватизацију, Центар за стечај а за стечајног управника
је именован Чедомир Дуњић. Решењем Привредног суда у Београду 15 Ст. 211/2010 од 18.05.2010. године разрешен је дужности
стечајног управника Чедомир Дуњић а поново именована Агенција за приватизацију, Центар за стечај.
Агенција за приватизацију је дана 01.06.2010. године ушла у посед стечајног дужника. Агенција за приватизацију Пуномоћјем број 10-
2083/1093-02 од 24.05.2010. године за повереника је именовала Павловић Зорана да у име и за рачун Агенције за приватизацију,
Центар за стечај обавља послове и радње из надлежности Агенције за приватизације.

01.09.2016.  /
Прво Поверилачко рочиште:

Прво поверилачко рочиште је одржано дана 23.03.2010. године на коме су формирани поверилачки органи:

- За председника скупштине поверилаца изабрана је адвокат Весна Радојичић.

- Одбор поверилаца чине:

1.Пореска управа-филијала Раковица, Ул. Мишка Крањца 12, Београд, председник
2.Стојковић Видоје, Ул.Јанка Катића бб, Аранђеловац, члан
3.Вучетић Зоран, Буковик, Аранђеловац, члан
Одлука о банкротству је донета дана 23.03.2010. године;
Дана 09.05.2014. године Агенција за приватизацију, Центар за стечај је Опозивом пуномоћја бр. 10-2083/10-83/02 од 24.05.2010. године
разрешила повереника Зорана Павловића да у име и за рачун Агенција за приватизацију, Центар за стечај обавља послове и радње из
надлежности Агенција за приватизацију као стечајног управника.

Пуномоћјем број 10-919/14-83/02 од 09.05.2014. године за повереника је именована је Снежана Димитријевић, предузетник, Агенција
за стечај, ликвидацију и вештачење „Бона Фидес“ Крагујевац.

Дана 09.05.2014. године закључен је Уговор о обављању послова у име и за рачун Агенције за приватизацију закључен између Агенције
за приватизацију и Снежане Димитријевић, предузетник, Агенција за стечај, ликвидацију и вештачење „Бона Фидес“ Крагујевац број 1-
108/14-83/02.

01.09.2016.  //
Дана 19.05.2014. године извршена је примопредаја дужности између разрешеног повереника стечајног управника Зорана Павловића и
новоименованог повереника стечајног управника по пуномоћју број 10-919/14-83/02 од дана 09.05.2014. године Снежане
Димитријевић, предузетник, Агенција за стечај, ликвидацију и вештачење „Бона Фидес“ Крагујевац.

Испитна рочишта:

1.Испитно рочиште одржано је дана 24.03.2010. године.

2.Прво допунско испитно рочиште одржано дана 13.07.2010. године

На наведеним рочиштима испитано је 13 ППОТ.

Повереник стечајног управника наглашава да је 19.05.2014. године од бившег повереника преузео укупно 218 ППОТ које нису биле
испитане.

3.Друго допунско испитно рочиште одржано је дана 23.09.2014.године, на коме су испитане преостале пријаве потраживања.

Након наведених испитних рочишта, суд је донео Закључке којима се усваја Коначна листа признатих и оспорених потраживања
разлучних и стечајних поверилаца.

Износ укупно утврђених потраживања по исплатним редовина је:

Обезбеђено потраживање:39.724.337,73 динара
Други исплатни ред: 0,00 динара,
Трећи исплатни ред: 0,00 динара
Четврти исплатни ред: 127.116.665,46  динара;

01.09.2016.  ///

Судски поступци:
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У стечајном поступку су покренуте две парнице ради утврђивања оспореног потраживања. Обе су окончане и то:

•У правној ствари тужиоца  Стимић Александра из Аранђеловца, поступак је окончан- тужба  се сматра повученом              и

•У правној ствари тужиоца  Стевановић Живорада из Аранђеловца, поступак је окончан-тужба се сматра повученом;

За потребе заступања у наведеним предметима био је ангажован адвокат Драган Марковић из Београда 24.02.2015.године. Ангажовани
пуномоћник отказао је Уговор о пружању адвокатских услуга дана 10.06.2016.године.

Стечајни масу стечајног дужника чини следећа имовина:

Пословни простор-Локал у Аранђеловцу у ул. Јосипа Грушовника број 12, површине 66 м2, који се налази на КП бр. 2714 ЛН 7076 КО
АРАНЂЕЛОВАЦ, број зграде 1, број улаза 2, спрат – приземље, број посебног дела 1, уписан као пословни простор- три просторије за
који није утврђена делатност, својина мешовита 1/1.

Пословни простор-Локал у Аранђеловцу у ул. Јосипа Грушовника број 12, површине 71 м2, који се налази на КП бр. 2714 ЛН 7076 КО
АРАНЂЕЛОВАЦ, број зграде 1, број улаза 2, спрат – приземље, број посебног дела 2, уписан као пословни простор- две просторије за
које није утврђена делатност, својина мешовита 1/1.

01.09.2016.  IV
Пословни простор-Локал у Аранђеловцу у ул. Јосипа Грушовника број 12, површине 76 м2, који се налази на КП бр. 2714 ЛН 7076 КО
АРАНЂЕЛОВАЦ, број зграде 1, број улаза 3, спрат – приземље, број посебног дела 1, уписан као пословни простор- три просторије за
који није утврђена делатност, својина мешовита 1/1.

Пословни простор-Локал у Аранђеловцу у ул. Јосипа Грушовника број 12, површине 52 м2, који се налази на КП бр. 2714 ЛН 7076 КО
АРАНЂЕЛОВАЦ, број зграде 1, број улаза 3, спрат – приземље, број посебног дела 2, уписан као пословни простор- две просторије за
који није утврђена делатност, својина мешовита 1/1.

Пословни простор-Локал у Аренђуловцу у ул. Јосипа Грушовника број 12, површине 72 м2, који се налази на КП бр. 2714 ЛН 7076 КО
АРАНЂЕЛОВАЦ, број зграде 1, број улаза 4, спрат – приземље, број посебног дела 1, уписан као пословни простор- две просторије за
који није утврђена делатност, својина мешовита 1/1.

Пословни простор-Локал у Аранђеловцу у ул. Јосипа Грушовника број 12, површине 41 м2, који се налази на КП бр. 2714 ЛН 7076 КО
АРАНЂЕЛОВАЦ, број зграде 1, број улаза 4, спрат – приземље, број посебног дела 2, уписан као пословни простор- две просторије за
који није утврђена делатност, својина мешовита 1/1.

Од покретне имовине стечајни дужник има у поседу канцеларијски намештај који је у лошем стању и који је расходован пре стечаја.

Процена ликвидационе вредности целокупне имовине из ЕФ извештаја (вредност по категоријама имовине):
Непокретна имовина – 11.340.000,00 динара;
Покретна имовина – 30.000,00 динара;
Потраживања – 1.989.600,00 динара (потраживања су наплаћена);

Наведена имовинс је осигурана сходно Закону о стечајном поступку.

01.09.2016.  V
Део имовине је издат у зкуп и то:

Два локала су издата у закуп и то по Уговору о закупу са СУР „ДЕВЕТИ МАРТ“ власник Татјана Вучетић  из Аранђеловац, закуп је у току,
износ закупнине је 7.000,00 динара на месечном нивоу и по Уговору о закупу са Спасојевић Оливером из Аранђеловца, закуп је у току,
износ закупнине 7.000,00 динара на месечном нивоу.

Уновчење имовине стечајног дужника:

Стечајни управник је ЧЕТИРИ пута оглашавао продају имовине стечајног дужника и то:

Прва продаја имовине стечајног дужника, методом јавног надметања, била је заказана за 25.11.2013. године. Предмет продаје су били
локали стечајног дужника ( 6 локала сврстано у 5 целина).

Друга продаја имовине стечајног дужника, методом јавног надметања, била је заказана за 20.07.2015.године. Предмет продаје су били
локали стечајног дужника ( 6 локала сврстано у 5 целина).

Трећа продаја имовине стечајног дужника, методом јавног надметања била је заказана за 20.04.2016. године. Предмет продаје су били
локали стечајног дужника ( 6 локала сврстано у 5 целина).

01.09.2016.  VI
Четврта продаја имовине стечајног дужника, методом јавног надметања, била је заказана за 30.08.2016. године. Предмет продаје су
били локали стечајног дужника ( 6 локала сврстано у 5 целина).
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Све четири продаје су проглашене НЕУСПЕШНИМ јер није уплаћен ни један депозит и није достављена ни једна банкарска гаранција
ради учешћа на јавним надметањима за куповину имовине стечајног дужника.
Кључни проблеми и тренутно стање у поступку:

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 се 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:

01.09.2016.  VII
 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.
ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ одлука о трошковима спора и обавезују тужени да тужиоцу накнаде трошкове у укупном износу од 3.223.125,00 динара
у року од 8 дана под претњом принудног извршења.
ОДБИЈА СЕ захтев друготуженог за накнаду трошкова одговора.

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  пресуди Врховног касационог суда.

01.09.2016.  VIII
Како су се испунили услови из члана 105. став 2. Закона о стечају, повереник стечајног управника је поднео предлог суду дана
26.06.2014.године, да донесе Решење о спровођењу принудног извршења. По наведеном предлогу суд није донео још увек одлуку.

Након тога, стечајном управнику се обратило предузеће ,,Пештан''ДОО Аранђеловац са предлогом за закључење судског поравнања, а у
вези са правним последицама пресуде ВКС Прев 12/2013 од 14.11.2013.године, којом пресудом су оглашени ништавим Уговор о
купопродаји непокретности од 07.06.2005.године, Уговор о преносу основних средстсва, трајних права и опреме од 07.06.2005.године и
Уговор о купопродаји од 24.03.2003.године.

Стечајни управник је упутио захтев одбору поверилаца за давање сагласности за за закључење судског поравнања по предлогу
привредног друштва „ПЕШТАН“ доо Буковик, Аранђеловац. Чека се сагласност одбора поверилаца.

Након пријема пресуде Врховног касационог суда бр.ПРЕВ 12/2013, Пзз 1 59/2013 од 14.11.2013. године, предузете су мере за упис
права својине:

У вези са напред наведеним стечајни управник је поднео РГЗ СКН Захтев за брисање забележбе привремене мере и Захтев за промену
носиоца права на непокретностима:

01.09.2016.  IX
1)Захтев за брисање забележбе привремене мере:
Привремена мера, чије се брисање тражи, уписана је на основу решења Трговинског суда у Крагујевцу III П. бр. 406/08 од 06.03.2008.
године,  у парничном поступку П-406/08, у правној ствари тужиоца Агенције за приватизацију РС, Београд, улица Teразије број 23 против
тужених Аутосаобраћајно предузеће ,,Стрела-Шумадија'' а.д., Београд, Канарево брдо 14/4 (koji je и подносилац овог захтева и тиме
легитимисан) и ,,Пештан'' д.о.о., Предузеће за производњу, промет и услуге у унутрашњој и спољњој трговини, Буковик, Аранђеловац,
Ул. 1300 Каплара број 189 и установљена је до правноснажног окончања парничног поступка. Наведено решење допуњено је решењем
Трговинског суда у Крагујевцу III П. бр. 406/08 од 20.03.2008. године, којим је ставом 1 одбијен предлог за одређивање привремене
мере на плацу од око 40 ари (локација код ''Мике Петрола'') на кат. парцели бр. 2490/5 КО Аранђеловац. Решење Трговинског суда у
Крагујевцу 3.П. бр. 406/08 од 06.03.2008. године, потврђено је од стране Вишег трговинског суда IX Пж.бр.3292/2008 од 08.05.2008.
године, док је у одбијајућем делу преиначено и усвојена привремене мера и забрањено друготуженом да отуђује и оптерећује
непокретности –плац у површини од око 40 ари (локација код ''Мике Петрола'') на кат. парцели бр. 2490/5 КО Аранђеловац.
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01.09.2016.  X
Решењем Трговинског суда у Београду, Ст.73/2009 од 28.10.2009.године, покренут је стечајни поступак над стечајним дужником
Аутосаобраћајним предузећем ,,СТРЕЛА-ШУМАДИЈА'' а.д. Београд у стечају. Решењем Привредног суда у Крагујевцу 3.П.1271/10
(406/08) од 17.08.2010.године, прекинут је парнични поступак у правној ствари тужиоца Агенције за приватизацију РС, против тужених
Аутосаобраћајно предузеће ,,Стрела-Шумадија'' a.д., Београд, Канарево брдо 14/4 и ,,Пештан'' д.о.о., Аранђеловац, услед отварања
стечаја. Надаље је, решењем Привредног суда у Крагујевцу број 3. П. 1271/10 од 09.09.2010. године, настављен поступак у овој правној
ствари, истим решењем Привредни суд у Крагујевцу огласио се ненадлежним и списе предмета упутио Привредном суду Београд као
стварно и месно надлежном суду с обзиром да стечајни поступак спроводи тај суд.

Имајући у виду напред наведено, а посебно да је привремена мера забране отуђења и оптерећења установљена решењем Трговинског
суда у Крагујевцу П. 406/08 од 06.03.2008. године до правноснажног окончања парничног поступка који је правоснажно окончан
пресудом Привредног апелационог суда 2 Пж 8746/11 од 26.10.2012. године (која је у делу преиначена пресудом Врховног касационог
суда Србије Прев. 12/2013, Пзз 1 59/2013 од 14.11.2013. године), стекли су се услови за брисање забележбе привремене мере забране
отуђења и оптерећења те у складу са тим подносилац захтева тражио од наслова брисање забележбе.

01.09.2016.  XI
На основу свега изложеног предлажено је да поступајући управни орган да у смислу члана 136. Закона о државном премеру и катастру,
на основу:
-оверене копије пресуда Привредног апелационог суда 2. Пж. бр. 8746/11 од 26.10.2012. године, као и на основу
-оверенe копије пресуде Привредног суда у Београду 46. П. бр. 17428/10 од 26.05.2011. године и оверене копије пресуде Врховног
касационог суда Прев. 12/2013 Пзз. 1 59/2013 од 14.11.2013. године,

из теретног листа листа непокретности бр. 6180 КО Аранђеловац изврши брисање забележбе (привремене мере) забране отуђења и
оптерећења уписане на основу решењa Трговинског суда у Крагујевцу 3.П. бр. 406/08 од 06.03.2008. године, дана 15.08.2009. године, и
то на:
-кат. парцели бр. 2490/5, описана у листу непокретности као њива 3. класе површине 1.77.86 ха, у ул. Занатлијска, (означене у
привременој мери као непокретности постојеће на кат. парцели 2490/5 КО Аранђеловац) и
-кат. парцели бр. 2386, која је описана као земљиште под зградом објектом површине 845 м2 у ул. Кнез Михила 104, земљиште под
делом зграде 2 м2 у ул. Кнез Михила и земљиште уз зграду-објекат површине 45 а 54 м2 у ул. Кнез Михила, све укупне површине 54 а
01 м2 (означене у привременој мери као непокретности постојеће на кат. парцели 2386 КО Аранђеловац, што у нарави представља
зграду број 101 аутобуска станица и двориште са правом коришћења градског грађевинског земљишта у површини од 0.54.07 ха са
припадајућим осталим објектима),
као и да изврши брисање забележбе исправке уписа забране отуђења број 952-02-252/2011 уписане дана 16.08.2011. године.

01.09.2016.  XII
Захтев за упис промене носиоца права на непокретностима уписаним у листу непокретности 6180 КО Аранђеловац

Како су Пресудом Врховног касационог суда Прев. бр. 12/2013, Пзз. бр. 1 59/2013 од 14.11.2013. године оглашени ништавим:
-Уговор о купопродаји од 24.04.2003. године, оверен пред Општинским судом у Аранђеловцу под Ов бр. 1224/03 и Уговор о деоби
непокретности од 08.05.2003. године, оверен у Општинском суду у Аранђеловцу под Ов. бр. 1322/03, на основу којих је ''ПЕШТАН''
д.о.о., Аранђеловац стекао права напокретностима на кат. парцели 2490/5 и
-Уговор о купопродаји непокретности од 07.06.2005. године, оверен пред Првим општинским судом у Београду под 1/1 Ов бр.8076/05,
на основу које је ''ПЕШТАН'' д.о.о., Аранђеловац стекао права на непокретностима на кат. парцели 2386 КО Аранђеловац,

предлажено је да поступајући управни орган на основу оверене копије пресуде Врховног касационог суда Прев. бр. 12/2013, Пзз 1
59/2013 од 14.11.2013. године, подносиоца овог захтева АСП ,,СТРЕЛА-ШУМАДИЈА'' а.д. Београд у стечају, Канарево брдо 14/4, матични
број 07236492, у листу непокретности бр. 6180 КО Аранђеловац, примарно упише као:
-носиоца права коришћења на градском грађевинском земљишту на кат. парцели 2386 која је описана као земљиште под зградом
објектом површине 845 м2 у ул. Кнез Михила 104, земљиште под делом зграде 2 м2 у ул. Кнез Михила и земљиште уз зграду-објекат
површине 45 а 54 м2 у ул. Кнез Михила, све укупне површине 54 а 01 м2,

01.09.2016.  XIII
-носиоца права коришћења на градском грађевинском земљишту на кат. парцели бр. 2490/5, уписана у листу непокретности као њива 3.
класе површине 1.77.86 ха, у ул. Занатлијска, све укупне површине 2 ха 31 а 87 м2.
-носиоца права својине на згради број 1-аутобуска станица, у ул. Кнез Михаила 104, на кат. парцели 2386, површине у основу од 845 м2,
спратности Пр+Сп,

Уколико поступајући управни орган не усвоји примарни захтев предлажено је да подносиоца захтева упише као:
-носиоца права коришћења на градском грађевинском земљишту на кат. парцели 2386 која је уписана као земљиште под зградом
објектом површине 845 м2 у ул. Кнез Михила 104, земљиште под делом зграде 2 м2 у ул. Кнез Михила и земљиште уз зграду-објекат
површине 45 а 54 м2 у ул. Кнез Михила, све укупне површине 54 а 01 м2,
-носиоца права коришћења на градском грађевинском земљишту на кат. парцели бр. 2490/5, уписана у листу непокретности као њива 3.
класе површине 1.77.86 ха, у ул. Занатлијска, све укупне површине 2 ха 31 а 87 м2.
По овим захтевима још увек није поступљено.

01.09.2016.  XIV
Стечајни управник је упутио захтев одбору поверилаца за давање сагласности за за закључење судског поравнања по предлогу
привредног друштва „ПЕШТАН“ доо Буковик, Аранђеловац. Чека се сагласност одбора поверилаца.
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Имајући у виду све напред наведено, односно да неспорна имовина није уновчена, да уколико се не постигне поравнање у вези спорне
имовине по Пресуди Врховног касационог суда Прев. бр. 12/2013, Пзз. бр. 1 59/2013 од 14.11.2013. године, стечајни управник, у овом
моменту, се не може изјаснити о закључењу стечајног поступка.

Планиране радње ради закључења поступка стечаја:

1.Активности око уновчења неспорне имовине

Стечајни управник напомиње да је од Одбора поверилаца тражио сагласност за промену начина продаје, односно сагласнаст за
оглашавање продаје неспорне имовине јавним прикупљањем понуда, и исту није добио.

С обзиром да за јавно надметање није било заинтересованих лица, стечајни управник ће поново затражити  од Одбора поверилаца
сагласност за промену начина продаје.

У зависности од исхода продаје планира се израда нацрта за главну деобу, намирење поверилаца и закључење стечајног поступка.

01.09.2016.  XV
2.Активности око спорне имовине

Уколико Одбор поверилаца не да сагласност за закључење судског поравнања по предлогу привредног друштва „ПЕШТАН“ доо
Буковик, Аранђеловац, стечајни управник ће судским путем остварити реституцију по пресуди Врховног касационог суда Прев. бр.
12/2013, Пзз. бр. 1 59/2013 од 14.11.2013. године.

14.09.2016.  Изјашњење сходно допису од 06.09.2016. године
Стечајном управнику стечајног дужника „Стрела Шумадија“ а.д. Београд, број предмета 6.Ст.211/2010, преко Привредног суда у
Београду упућено је обавештење Вукић Раде из Аранђеловца, Орашачка бр. 23, да је дана 24.02.2006. године донета Пресуда због
пропуштања бр. П.бр. 876/05, као и захтев за обрачун и признавање камате по наведеној пресуди у периоду од доношења пресуде до
исплате, и исту доставила у прилогу дописа.
Имајући у виду напред наведено, стечајни управник се изјашњава како следи:
Поверилац Вукић Рада поднела је у стечајном поступку над АС,,Стрела Шумадије'' а.д. у стечају, Београд три пријаве потраживања,
заведене у Привредном суду у Београду под бројевима ППОТ 073, ППОТ 199, ППОТ 224.
Пријава потраживања ППОТ 073- Стечајни поверилац је поднео пријаву потраживања на име доприноса за ПИО за период од
01.01.2004.-30.06.2005. године (које није обрачунао),просечан лични доходак за период 01.11.2003. године до 30.06.2005. године, без
опредељеног износа, отпремнину, у износу од 75.000,00 динара и накнаду у складу са социјалним програмом од 200 евра по години
стажа (за 25 година, 5.000 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 466.275,00 динара.

14.09.2016.  /
Стечајни управник је оспорио потраживање у целости по основу отпремнине и накнаде у складу са социјалним програмом, због
застарелости.
Пријава потраживања ППОТ 199- Стечајни поверилац по пуномоћнику, адвокату, Петровић Ивану, из Аранђеловца, поднео је пријаву
потраживања на име доприноса за ПИО, за период 01.01.2004.-30.06.2005. године, у износу од 301.536,00 динара, отпремнину, у износу
од 108.416,00 динара, са каматом, у износу од 107.514,72 динара,  парничне трошкове, у износу од 22.680,00 динара, са каматом, у
износу од 22.941,96 динара.
С обзиром да је напред опредељено потраживање садржано у ППОТ 224, стечајни управник се о истом изјаснио у ППОТ 224.
Пријава потраживања ППОТ 224-Пријавом потраживања ППОТ број 224 поднете преко пуномоћника адвоката Весне Живановић из
Тополе, поверилац је пријавио потраживање по наведеној пресуди и то по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за
период од 01.01.2004.-30.06.2005. године, према основици која буде важила у месецу у ком се буде вршила уплата доприноса, на име
отпремнине износ од 108.416,00 динара, са каматом у износу од 188.264,42 динара, на име парничних трошкова износ од 22.680,00
динара са каматом у износу од 39.383,83 динара;

14.09.2016.  //
Повериоцу је Закључком Привредног суда у Београду којим се усваја Коначна Листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца
стечајног дужника од 23.09.2014. године, по основу наведене пријаве,  у IV исплатном реду признато потраживање:
-На име главног дуга износ од 108.416,00 динара;
-На име камате на главни дуг износ од 88.170,36 динара;
-На име траошкова износ од 22.680,00 динара;
-На име камате на трошкове износ од 11.568,49 динара;
-Условно је призната камата након подношења предлога за покретање стечајног поступка до исплате у складу са чланом 69. став 3
Закона о стечајном поступку.
Стечајни управник је признао повериоцу потраживања по основу доприноса за ПИО,за период 01.01.2004.- 30.06.2005. године, у складу
са Пресудом Општинског суда у Аранђеловцу П. 876/05 од 24.02.2006. године и исто ће бити исплаћено ПИО фонду према пријави
потраживања Пореске управе.Стечајни управник делимично оспорава потраживање у делу камате због погрешног обрачу у износу од
127.909,40 динара.
У законском року поверилац није покренуо парницу за утврђивање оспореног потраживања.

14.09.2016.  Изјашњење сходно допису од 05.09.2016. године
Стечајни управник стечајног дужника ,,Стрела-Шумадија'' а.д. Београд, број предмета 6.Ст.211/2010, примио је дана 05.09.2016.године,
допис-обавештење Бодановић Снежане да је дана 24.02.2006. године, донета Пресуда због пропуштања П.бр.877/05 и исту доставила у
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прилогу дописа.

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

Поверилац, Богдановић Снежана из Аранђеловца поднела је у стечајном поступку над АС,,Стрела Шумадије'' а.д. у стечају, Београд три
пријаве потраживања заведене у Привредном суду у Београду под бројем ППОТ 134, ППОТ 198 и ППОТ 218.

Пријава потраживања ППОТ 134- Стечајни поверилац је поднео пријаву потраживања на име доприноса за ПИО за период 01.01.2004.-
30.06.2005. године (које није обрачунао),просечан лични доходак за период 01.11.2003.године до 30.06.2005.године, без опредељеног
износа, отпремнину у складу са пресудом, без навођења броја исте, накнаду у складу са социјалним програмом од 200 евра по години
стажа (за 20 година, 4.000 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 373.020,00 динара.

14.09.2016.  /
Стечајни управник је оспорио потраживање по основу отпремнине и накнаде у складу са социјалним програмом, због застарелости.

Пријава потраживања ППОТ 198-Стечајни поверилац је поднео пријаву потраживања, по пуномоћнику, адвокату, Петровић Ивану, из
Аранђеловца, на име доприноса за ПИО, за период 01.01.2004.-30.06.2005. године, у износу од 301.536,00 динара, отпремнину, у износу
од 108.416,00 динара, са каматом, у износу од 107.570,33 динара, парничне трошкове, у износу од 24.150,00 динара, са каматом, у
износу од 29.961,63 динара.

Стечајни управник је оспорио повериоцу потраживања по основу доприноса за ПИО у целости из разлога што су исти признати Пореској
управи Београд , филијала Раковица, а у пријави у тачки 11. и 14.  експлицитно наведено да су ППОТ број 4 обухваћени  доприноси за
ПИО закључно да 28.10.2009. године.

Оспорено је потраживање по пресуди Општинског суда у Аранђеловцу П.бр. 877/05 од 24.02.2006. године јер је исто садржано и
признато у ППОТ 218.

14.09.2016.  //
Пријава потраживања ППОТ 218- Стечајни поверилац je преко пуномоћника адвоката Весне Живановић, из Тополе, поднео пријаву
потраживања на име доприноса за период 01.01.2004.-30.06.2005. године, 108.416,00 динара на име отпремнине, 188.264,42 динара на
име камате, 22.632 динара на име накнаде штете, 39.300,48 динара на име камате, 24.150,00 динара на име парничних трошкова и
41.936,48 динара на име камате, а по основу Пресуде П.бр.877/05 од 24.02.2006.године.

Повериоцу је Закључком Привредног суда у Београду којим се усваја Коначна Листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца
стечајног дужника од 23.09.2014. године, по основу наведене пријаве,  у IV исплатном реду признато потраживање:

-На име главног дуга износ од 131.048,00 динара;
-На име камате на главни дуг износ од 66.940,84 динара;
-На име траошкова износ од 24.150,00 динара;
-На име камате на трошкове износ од 12.336,10 динара;
-Условно је призната камата након подношења предлога за покретање стечајног поступка до исплате у складу са чланом 69. став 3
Закона о стечајном поступку.

Стечајном повериоцу је делимично оспорено потраживање у делу камате због погрешног обрачуна у износу од 143.170,77 динара.
У законском року поверилац није покренуо парницу за утврђивање оспореног потраживања.

30.07.2016.   Оглашавање продаје имовине стечајног дужника (  четврто јавно надметање)
Дана 30.07.2016. године, оглашена продаја имовине стечајног дужника( 6 локала сврстаних у 5 целина) у три дневна листа Политика,
Данас и Информер.

Продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања за 30.08.2016. године у 11:00 часова на адреси Агенције за
лиценцирање стечајних управника,  Теразије бр. 23, Београд, III спрат.

31.08.2016.   Обавештење о неуспелој продаји ( четврто јавно надметање)
У складу са одредбама члана 110. и 111. Закона о стечајном поступку и са Националним стандардима за управљање стечајном масом
стечајни управник је дана 30.07.2016. године огласио продају имовине стечајног дужника у три дневна листа: Политика, Данас и
Информер  и заказао продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања за 30.08.2016. године у 11:00 часова на адреси
Агенције за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај,  Теразије бр. 23, Београд, III спрат.
Како је стечајни управник, у складу са чланом 111. став 7. Закона о стечајном поступку дужан да наслову достави обавештење о
извршеној продаји, условима и цени, то Вам стечајни управник благовремено доставља следеће Обавештење.

Комисија за спровођење продаје, на јавном надметању одржаном дана 30.08.2016. године, прогласила је неуспелим jавно надметање
oрганизовано ради продаје имовине стечајног дужника, имовинских целина 1, 2, 3, 4 и 5 из огласа од 30.07.2016.године.

Образложење: Закључно са 23.08.2016. године, није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција ради
учешћа на јавном надметању за куповину имовине стечајног дужника, имовинских целина 1, 2, 3, 4 и 5 из огласа од 30.07.2016.године.

Прилог: Записник о проглашењу продаје јавним надметањем неуспелом  бр. 83/02-23-11772 од 31.08.2016. године
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15.09.2016.  Обилазак имовине
Дана 15.09.2016. године, стечајни управник је извршио обилазак имовине-локала  у Аранђеловцу, ради анимирања потенцијалних
купаца и продаје наведене имовине.
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Прилози

20.01.2017.Датум:

АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД
БЕОГРАД

Назив стечајног дужника:

Број предмета: Ст. 211/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2016. 30.09.2016.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0007/2016 27.07.2016.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0008/2016 29.08.2016.

Спасојевић Оливера 49.000,0012/15-6/16 01.07.2016.

Спасојевић Оливера 7.000,0007/16 29.07.2016.

Спасојевић Оливера 7.000,0008/16 31.08.2016.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0009/2016 21.09.2016.

Спасојевић Оливера 7.000,0009/16 30.09.2016.

Укупно: 91.000,00

Укупни приходи: 91.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2016.за период од: 30.09.2016.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

АЛСУ 30.000,00П-07/16 29.07.2016.

АЛСУ 30.000,00П-08/16 31.08.2016.

АЛСУ 30.000,00П-09/16 30.09.2016.

Укупно: 90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

АЛСУ 50.000,00Т-07/16 29.07.2016.

АЛСУ 50.000,00Т-08/16 30.09.2016.

АЛСУ 50.000,00Т-09/16 30.09.2016.

Укупно: 150.000,00

240.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге

ЈКП"БУКУЉА"
1.004,00

0168-00005-0311-
367

29.07.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0168-00005-
0315141

29.07.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.418,00

0168-00005-
0310905

29.07.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0168-00005-
0311740

29.07.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0168-00005-
0311766

29.07.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.480,00

0168-00005-
0311758

29.07.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0168-00005-
0311731

29.07.2016.
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Комуналне услуге

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0168-00005-
0311723

29.07.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0170-00005-
0315141

31.08.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.004,00

0170-00005-
0311367

31.08.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.418,00

0170-00005-
0310905

31.08.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0170-00005-
0311740

31.08.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0170-00005-
0311766

31.08.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.480,00

0170-00005-
0311758

31.08.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0170-00005-
0311731

31.08.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0170-00005-
0311723

31.08.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0712-00005-
0311723

30.09.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0172-00005-
0311731

30.09.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.480,00

0172-00005-
0311758

30.09.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0172-00005-
0311766

30.09.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0172-00005-
0311740

30.09.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.418,00

0172-00005-
0310905

30.09.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.004,00

0172-00005-
0311367

30.09.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0172-00005-
0315141

30.09.2016.

Укупно: 12.996,00

Гориво и мазиво

Агенција "Бона Фидес" 12.432,00Г-07/16 29.07.2016.

Агенција "Бона Фидес" 11.007,50Г-08/16 31.08.2016.

Агенција "Бона Фидес" 9.647,75Г-09/16 30.09.2016.

Укупно: 33.087,25

Пошта и телефон

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 555,00160003008814 29.07.2016.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 994,00160003010031 31.08.2016.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,00ПТТ-07/16 29.07.2016.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,00ПТТ-08/16 31.08.2016.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,00ПТТ-09/16 30.09.2016.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 795,00160003011131 30.09.2016.

Укупно: 6.844,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.07.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

60,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

12.07.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.08.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.09.2016.
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

21.09.2016.

Укупно: 1.275,00

Бруто зараде по уговору о делу

Јовановић Ана 36.391,00УГ-07/16 АЈ 29.07.2016.

Јовановић Ана 36.391,00УГ-08/16 АЈ 31.08.2016.

Јовановић Ана 36.391,00УГ-09/16 АЈ 30.09.2016.

Укупно: 109.173,00

Књиговодствене услуге

Агенција Пер Конто 10.000,00УГ-07/16 ПК 29.07.2016.

Агенција Пер Конто 10.000,00УГ-08/16 ПК 31.08.2016.

Агенција Пер Конто 10.000,00УГ-09/16 30.09.2016.

Укупно: 30.000,00

193.375,25Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 433.375,25

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

01.07.2016. 32.520,62Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2016.за период од: 30.09.2016.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 23,1715.07.2016.

Укупно: 23,17

Наплата потраживања

Спасојевић Оливера 7.000,0029.07.2016.

Спасојевић Оливера 7.000,0016.09.2016.

Спасојевић Оливера 7.000,0022.09.2016.

Спасојевић Оливера 7.000,0022.09.2016.

Спасојевић Оливера 7.000,0022.09.2016.

Спасојевић Оливера 7.000,0022.09.2016.

Спасојевић Оливера 7.000,0022.09.2016.

Спасојевић Оливера 7.000,0022.09.2016.

Укупно: 56.000,00

Закуп (у извештајном периоду)

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0027.07.2016.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0029.08.2016.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0021.09.2016.

Укупно: 21.000,00

77.023,17Укупни приливи:
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Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2016.за период од: 30.09.2016.

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 276,0012.07.2016.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 555,0021.09.2016.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 994,0021.09.2016.

Укупно: 1.825,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.07.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 60,0012.07.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.08.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.09.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0021.09.2016.

Укупно: 1.275,00

3.100,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2016. 106.443,79
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