
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

18.11.2016.

АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-
ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД

01.04.2016. 30.06.2016.

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

80.447,10

0,00

Залихе

0,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

262.170,00

Друга финансијска средства (удели и акције)

11.712.617,10

Потраживања

11.370.000,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.04.2016.

Коментар

1. Готовина - на текућем рачуну стечајног дужника број 205-170575-38 у Комерцијалној Банци у износу од 72.930.10 динара и 7.517,00
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

80.447,10

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 11.712.617,10

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

80.447,10

262.170,00

0,00

0,00

11.370.000,00

0,00 11.712.617,10

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.

0,000,00

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

262.170,00

0,00

0,00

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене

продајне цене

11.632.170,00

0,00

0,00

0,00

1г

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.
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0,00

21.000,00 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.

21.000,00

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

21.000,00

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

2а

2

Коментар

7. У извештајном периоду, стечајни управник је фактурисао закуп закупцу ДЕВЕТИ МАРТ у укупном износу од 21.000,00 динара. У току
извештајног периода фактурисани износ од 21.000,00 динара је наплаћен.

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

540.000,00 90.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 90.000,00 630.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

922.258,00 150.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 150.000,00 1.072.258,000,00

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 0,001.462.258,00 300.000,00 240.000,00 1.702.258,00

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

10.667,48 1.650,001. Канцеларијски материјал 6.000,00 2.150,0010.167,48

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

65.280,00 12.996,003. Комуналне услуге 15.000,00 78.276,000,00

22.472,00 20.979,004. Гориво и мазиво 32.403,25 28.451,0015.000,00

2.233,00 5.052,005. Пошта и телефон 10.500,00 6.276,001.009,00

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 1.590,008. Платни промет 6.000,00 0,001.590,00

0,00 0,009. Премија осигурања 0,00 0,000,00
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

0,00 0,0010. 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

869.992,84 109.080,0015. Бруто зараде по уговору о делу 109.173,00 979.072,840,00

170.000,00 30.000,0016. Књиговодствене услуге 30.000,00 200.000,000,00

523.000,00 80.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 80.000,00 603.000,000,00

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

209.490,00 0,0022. Трошкови оглашавања 360.000,00 168.330,0041.160,00

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 68.926,481.956.234,62 673.076,25 261.347,00 2.148.655,14

Стечајни судија је решењима број 15 Ст.211/2010 од 04.07.2016. године одобрио план трошкова за месец април 2016. године у укупном
износу од 216.891,00 динара.

Стечајни судија је решењима број 15 Ст.211/2010 од 0 04.07.2016. године одобрио план трошкова за мај 2016. године у укупном износу
од 396.927,00 динара.

Стечајни судија је решењима број 15 Ст.211/2010 од  04.07.2016.. године одобрио план трошкова за јун 2016. године у укупном износу
од 359.258,25 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 501.347,00 динара и чине их:
Стварно настали трошкови  стечајног поступка у извештајном периоду износе 240.000,00 дин.
Стварно настали трошкови - обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 261.347.00

-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. Трошак поверенка у извештајном
периоду на име трошкова горива износи 20.979,00 динара

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 у укупном износу од 1.590,00 динара- 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.

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

- 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 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.

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 адвокатских услуга у поступку стечаја, тако што ће
накнада за заступање стечајног дужника износити месечно 40.000,00 динара у бруто износу. Са адвокатом Марковић Драганом је
закључно са мајем 2016. године раскинута сарадња.

22. Трошкови оглашавања су плаћени у износу од 41.160,00 динара и односе се на оглашавање продаје имовине стечајног дужника у
претходном периоду.

 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) 30.06.2016.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

72.930,10 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2016.

 5.

53.806,48

 4.

25.003,62

 2. 5.880,00

 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 72.930,10  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 25,003.62  динара.
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15.120,00

Крајње стање у благајни

7.517,0001.04.16.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 15.120,00

 4. 7.517,0030.06.2016.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У току извештајног периода било је промета у благајни стечајног дужника, плаћено је гориво за коришћење приватног аутомобила
повереника у пословне сврхе, у укупном износу од 15.000,00 динара и 120,00 динара за трошкове поште.

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

Адвокат Драган Марковић3. 0,00

0,00Укупно

У току извештајног периода није било исплате ангажованих лица.

Коментар

6.

 5. 0,00

32.520,62

 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

30.06.2016.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

262.170,00

11.664.690,62

Коментар

1. Готовина - на текућем рачуну стечајног дужника број 205-170575-38 у Комерцијалној Банци у износу од 25.003,62 динара и 7.517,00
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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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

27.06.2016.  Продаја имовине стечајног дужника
Послат предлог АЛСУ за оглашавање продаје 6 локала у Аранђеловцу и то:

Текст огласа  за продају имовине стечајног дужника-имовинских целина 1, 2, 3, 4 и 5, методом јавног надметања (IV јавно надметање),
уз умањење почетне цене за 10% у односу на претходно јавно надметање и,

Текст обавештења о намери, плану,  начину и роковима продаје имовине стечајног дужника,  у циљу заштите и намирења поверилаца.

28.06.2016.  Захтев одбору поеврилаца за давање сагласности за закључење судског поравнања
Послат АЛСУ, текст Захтев за  давање САГЛАСНОСТИ за закључење судског поравнања по предлогу привредног друштва „ПЕШТАН“ доо
Буковик, Аранђеловац следеће садржине:

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:

28.06.2016.  /
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.
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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 с обзиром да је исту немогуће извршити.

Дана 06.10.2015.године, стечајном управнику се обратило привредно друштво ,,ПЕШТАН'' ДОО, Аранђеловац, са предлогом за
закључење судског поравнања у коме каже да повраћај у пређашње стање сходно пресуди ВКС-а није могућ и да на име накнаде штете
нуде износ од 5.000.000,00 динара.

У вези наведеног предлога, одражн је састанак у АЛСУ са руководиоцем пројекта и правним саветником на ком се ,,ПЕШТАН'' доо
Аранђеловац, изјаснио да одустаје од понуде од 06.10.2016.године и да ће послати нови предлог за закључење судског поравнања.

28.06.2016.  /

Након тога, 20.05.2016.године, стигао је нови предлог за закључење судског поравнања следеће садржине:

,,Обраћам Вам се у својству власника и оснивача привредног друштва „ПЕШТАН“ ДОО из Буковика, СО Аранђеловац, а у вези са правним
последицама пресуде Врховног Касационог Суда у Београду, Прев 12/2013 од 14.11.2013.године, којом пресудом су утврђени за
ништаве и поништени уговори: Уговор о купопродаји непокретности од 07.06.2005.године, Уговор о преносу основних средстава,трајних
права и опреме од 07.06.2005.године и Уговор о купопродаји од 24.04.2003

Сматрамо да је повраћај у пређашње стање, по основу наведене ревизијске пресуде немогућ, из следећих разлога:

1.Уговор о купопродаји од 24.04.2003.године, који је поништен ревизијском пресудом, је поништен још 2004. године у судском поступку
који се водио у Привредном суду у Крагујевцу,под посл. бројем П 1205/2003, те као такав није могао поновно бити поништен, јер није
ни произвео правне последице. У конкретном случају, „ПЕШТАН“ ДОО је до својине над непокретностима у власништву „Стрела
Шумадија“, дошао по основу другог правног основа, закључењем новог уговора о купопродаји, са каснијим датумом закључења од
датума поништеног уговора.Имајући у виду предње наведено, не постоји правни основ да „ПЕШТАН“ ДОО врати у власништво  купљене
непокретности- гаражу и сервисну радионицу, уз напомену да је купопродајна цена по другом уговору (на основу којег је ПЕШТАН ДОО
и укњижен), износила 15.000.000,00 динара и да је исплаћена Пореској управи директно на рачун.

28.06.2016.  /
2. У погледу Уговора о купопродаји аутобуске станице од 07.06.2005.године, с обзиром на ревизијску пресуду, а применом сходних
чланова Закона о облигационим односима, предвиђено је да „у случају ништавости уговора свака уговорна страна дужна је да врати
другој све оно што је примила по основу таквог уговора, а ако то није могуће, или ако се природа оног што је испуњено противи
враћању, има се дати одговарајућа накнада у новцу”, те, имајући у виду да је стара аутобуска станица, која је била предмет куповине по
основу уговора,који је поништен, више не постоји, већ је уместо ње, ПЕШТАН ДОО у својству тада законитог и савесног купца, уз
претходно прибављања свих неопходних дозвола, изградио нову,модерну аутобуску станицу (уложивши око ЕУР 800.000,00 само у
изградњу станице), очигледно је да „ПЕШТАН“ ДОО не може вратити нову аутобуску станицу уместо старе аутобуске станице.
3. У погледу Уговора о преносу основних средстава,трајних права и опреме од 07.06.2005.године, које је „ПЕШТАН“ ДОО купио за износ
од ЕУР 190.000, изјашњавам се да смо ми наведене покретне ствари,након исплате купопродајне цене у целости продали СТУП
„Стрела“, које привредно друштво није у целости исплатило купопродајну цену, по којој је купило наведене покретне ствари, и да је над
СТУП „Стрела“ недуго затим отворен и стечајни поступак.С обзиром да ревизијском пресудом није утврђена несавесност „ПЕШТАН“
ДОО као купца у наведеним уговорима, већ искључиво несавесност Продавца-тадашњег власника „Стрела Шумадија“, то сматрам да се
у конкретном случају не може применити правило о одбијању захтева „ПЕШТАН“ ДОО на повраћај износа купопродајне цене од ЕУР
190.000,00.Извршење ревизијске пресуде у овом члану би значило да „ПЕШТАН“ ДОО врати све купљене покретне ствари-23 аутобуса и
2 камиона, јер права превоза на путним линијама јесу у надлежности надлежног Министарства и никада нису коришћени од стране
„ПЕШТАН“ ДОО, а да „Стрела Шумадија“ врати „ПЕШТАН“ као купцу износ од ЕУР 190.000,00 на име исплаћене купопродајне цене.

28.06.2016.  /
Имајући у виду све предње наведено, желим да сумирам чињенице за које сматрам да су резултат наведене ситуације:

1.“Стрела Шумадија“ нема право да тражи повраћај купљених непокретности-гараже и радионице, јер није проглашен ништавим уговор
по основу којег је на наведеним непокретностима стечено право својине, већ је ревизијском пресудом поништен уговор који је већ био
поништен пре започињања судског поступка од стране Агенције за приватизацију за раскид уговора и који није произвео правне
последице у смислу стицања права својине.

2. Физички је немогуће извршити поврат онога што су обе стране примиле по основу Уговора о куповини аутобуске станице од
07.06.2005.године.

3.Физички је немогуће извршити поврат покретних ствари које су предмет Уговора о преносу основних средстава,трајних права и
опреме од 07.06.2005.године

Овоме желим да додам да је „ПЕШТАН“ ДОО необезбеђеним стечајним повериоцима „Стрела Шумадије“, окупљеним око Удружења
грађана-мањинских акционара „Стрела Шумадија“, а које стечајне повериоце чине бивши радници „Стрела Шумадија“, на име прекида
блокаде аутобуске станице, коју су одржавали од јануара 2010, па до средине 2013.године исплатио износ од ЕУР 50.000,00.(цца
6.000.000,00 милиона динара)
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С обзиром на све чињенице предње наведене, имајући у виду на првом месту добробит грађана Аранђеловца, као и чињеницу да су
досадашњи контакти са представницима Агенције за приватизацију били и више него коректни, не желећи да се обострано упуштамо у
нови судски поступак,који би трајао вероватно неколико година и био препрека закључењу стечајног поступка и намирењу поверилаца,
као и чињенице да је успех у наведеном спору упитан и неизвестан за обе стране, то желим да Вам овом приликом понудим предлог да
се склопи судско поравнање у смислу договора о следећим чињеницама:

28.06.2016.  /
Агенција се обавезује да неће покретати нови судски спор за поништај уговора о куповини радионице и гараже између „ПЕШТАН“ ДОО
и „Стрела Шумадија“ из 2004.године,

-„ПЕШТАН“ ДОО се обавезује да ће у року од најкасније 3 (три) радна дана од дана закључења судског поравнања пред надлежним
судом исплатити на име накнаде штете на одговарајући рачун стечајног дужника износ од 2.000.000,00 (словима: два милиона динара и
00/100), у смислу накнаде штете у вези са куповином аутобуске станице, и саглашава се да „ПЕШТАН“ ДОО може поднети захтев за
конверзију права коришћења у право својине без накнаде. Наведена понуда је коригована у односу на претходну понуду, стога јер је од
слања претходне понуде прошао дужи временски период и због пословних проблема у пословању ,,ПЕШТАН'' ДОО у вези аутобуске
станице.

-„ПЕШТАН“ ДОО неће потраживати повраћај купопродајне цене од ЕУР 190.000,00 од „Стрела Шумадија“, уплаћених „Стрела Шумадија“
на име купопродајне цене по основу Уговора о преносу основних средстава,трајних права и опреме од 07.06.2005.године, а „Стрела
Шумадија“ се обавезује да од „ПЕШТАН“ ДОО неће потраживати извршење било какве чинидбе у смислу враћања било које ствари
стечене тим уговором, нити ће потраживати било који износ на име накнаде штете.

У случају да сте сагласни са мојим предлогом, ми бисмо одмах ушли у процедуру за судско поравнање, уз напомену да за овај наш
предлог имамо подршку чланова Удружења мањинских акционара „Стрела Шумадија“, као и локалне самоуправе.''

28.06.2016.  /
Имајући у виду наведено, затим чињеницу да уколико се не прихвати предлог за закључење судског поравнања, исто би значило
покретање судског поступка чије би вођење знатно продужило трајање стечајног поступка,  који траје већ шест година с обзиром да је
стечајни поступак покренут 2009.године, као и да би вођење парничног поступка повлачило за собом и судске трошкове на име такси
који би додатно оптеретили стечајну масу, чини се основаним предлог за  прихватање закључења судског поравнања где би се
стечајном дужнику на име накнаде штете исплатио износ од 2.000.000,00 динара.

Молимо Вас да сагласност сходно захтеву стечајног управника доставите на адресу повереника стечајног управника: Агенција „БОНА
ФИДЕС“, Крагујевац, Ул.Др.Зорана Ђинђића 15а,  или на e-mail  адресу: snedimi@open.telekom.rs, у року од 10 дана од дана пријема
захтева.
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Прилози

18.11.2016.Датум:

АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД
БЕОГРАД

Назив стечајног дужника:

Број предмета: Ст. 211/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2016. 30.06.2016.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0025/16 11.04.2016.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0026/16 11.05.2016.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0006/2016 30.06.2016.

Укупно: 21.000,00

Укупни приходи: 21.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

АЛСУ 30.000,00П-04/16 30.04.2016.

АЛСУ 30.000,00П-05/16 04.05.2016.

АЛСУ 30.000,00П-06/16 30.06.2016.

Укупно: 90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

АЛСУ 50.000,00Т-04/16 30.04.2016.

АЛСУ 50.000,00Т-05/16 04.05.2016.

АЛСУ 50.000,00Т-06/16 30.06.2016.

Укупно: 150.000,00

240.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

СИЛКА 1.650,00577/05/16 29.04.2016.

Укупно: 1.650,00

Комуналне услуге

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0162-00005-
0311723

29.04.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0162-00005-
0311731

29.04.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.480,00

0162-00005-
0311758

29.04.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0162-00005-
0311766

29.04.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0162-00005-
0311740

29.04.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.418,00

0162-00005-
0310905

29.04.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.004,00

0162-00005-
0311367

29.04.2016.
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Комуналне услуге

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0162-00005-
0315141

29.04.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.004,00

0641-
000050311367

31.05.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.418,00

0164-00005-
0310905

31.05.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.480,00

0164-00005-
0311758

31.05.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0164-00005-
0311731

31.05.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0164-00005-
0311723

31.05.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0164-00005-
0311766

31.05.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0164-00005-
0311740

31.05.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0164-00005-
0315141

31.05.2016.

ЈКП"БУКУЉА" 86,00311766 30.06.2016.

ЈКП"БУКУЉА" 86,00315141 30.06.2016.

ЈКП"БУКУЉА" 86,00311723 30.06.2016.

ЈКП"БУКУЉА" 86,00311731 30.06.2016.

ЈКП"БУКУЉА" 86,00311740 30.06.2016.

ЈКП"БУКУЉА" 1.004,00311367 30.06.2016.

ЈКП"БУКУЉА" 1.418,00310905 30.06.2016.

ЈКП"БУКУЉА" 1.480,00311758 30.06.2016.

Укупно: 12.996,00

Гориво и мазиво

Агенција "Бона Фидес" 7.058,00Г-04/16 30.04.2016.

Агенција "Бона Фидес" 5.698,00Г-05/16 31.05.2016.

Агенција "Бона Фидес" 8.223,00Г 06/2016 30.06.2016.

Укупно: 20.979,00

Пошта и телефон

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 276,00160003004172 30.04.2016.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 276,00160003005467 31.05.2016.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,00ПТТ-04/16 30.04.2016.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,00ПТТ-05/16 31.05.2016.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,00ПТТ-06/16 30.06.2016.

Укупно: 5.052,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.04.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

14.04.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

90,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

21.04.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

90,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.04.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

75,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

26.04.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

04.05.2016.
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

60,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

13.05.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

60,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

16.05.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.06.2016.

Укупно: 1.590,00

Бруто зараде по уговору о делу

Јовановић Ана 36.390,00УГ-04/16 АЈ 30.04.2016.

Јовановић Ана 36.390,00УГ-05/16 АЈ 04.05.2016.

Јовановић Ана 36.300,00УГ-06/16 АЈ 30.06.2016.

Укупно: 109.080,00

Књиговодствене услуге

Агенција Пер Конто 10.000,00УГ-04/16 ПК 30.04.2016.

Агенција Пер Конто 10.000,00УГ-05/16 ПК 04.05.2016.

Агенција Пер Конто 10.000,00УГ-06/16 ПК 30.06.2016.

Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адв. Марковић Драган 40.000,00УГ-04/16 ДМ 30.04.2016.

Адв. Марковић Драган 40.000,00УГ-05/16 ДМ 04.05.2016.

Укупно: 80.000,00

261.347,00Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 501.347,00

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

01.04.2016. 80.447,10Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Закуп (у извештајном периоду)

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0011.04.2016.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0031.05.2016.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0030.06.2016.

Укупно: 21.000,00

21.000,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2016.за период од: 30.06.2016.

Обавезе стечајне масе
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Канцеларијски материјал

СИЛКА 2.685,0021.04.2016.

СИЛКА 892,5021.04.2016.

СИЛКА 2.546,0021.04.2016.

СИЛКА 2.194,0021.04.2016.

СЗТР Мост 1.849,9821.04.2016.

Укупно: 10.167,48

Гориво и мазиво

Агенција "Бона Фидес" 7.472,0026.04.2016.

Агенција "Бона Фидес" 7.058,0031.05.2016.

Агенција "Бона Фидес" 470,0030.06.2016.

Укупно: 15.000,00

Пошта и телефон

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 613,0014.04.2016.

ПТТ Србија 120,0020.04.2016.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 276,0013.05.2016.

Укупно: 1.009,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.04.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0014.04.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 90,0021.04.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 90,0020.04.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 75,0026.04.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0004.05.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 60,0013.05.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 60,0016.05.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.06.2016.

Укупно: 1.590,00

Трошкови оглашавања

ДОО Данграф 41.160,0016.05.2016.

Укупно: 41.160,00

68.926,48Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2016. 32.520,62
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