
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

28.03.2017.

АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-
ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД

01.10.2016. 31.12.2016.

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

106.443,79

0,00

Залихе

0,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

283.170,00

Друга финансијска средства (удели и акције)

11.759.613,79

Потраживања

11.370.000,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.10.2016.

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 98,926.79  динара.
 у благајни стечајног дужника се налази 7.517,00 динара.

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 283.170,00 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

106.443,79

283.170,00

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 11.759.613,79

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

106.443,79

283.170,00

0,00

0,00

11.370.000,00

0,00 11.759.613,79

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.

42.000,000,00

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

241.170,00

0,00

0,00

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене

продајне цене

11.611.170,00

0,00

42.000,00

0,00

1г

Коментар

У извештајном периоду закупац Оливера Спасојевић је извршила уплату на име засталих закупнина у укупном износу од 42.000,00
динара.
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0,00

63.000,00 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.

217.274,28

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.

238.274,28

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

238.274,28

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

217.274,28

0,00

0,00

42.000,00

0,00 0,00

2а

2

Коментар

3. Наплата потраживања. У извештајном периоду је наплаћено потраживање из претходног периода од Спасојевић Оливере у укупном
износу од 42.000,00 динара.

7. По основу закупа је наплаћен у износ од 21.000,00 динара од закупца СУР ДЕВЕТИ МАРТ.

У извештајном периоду фактурисан је закуп закупцу СУР ДЕВЕТИ МАРТ у укупном износу од 21.000,00 динара и исти наплаћен.

У извештајном периоду фактурисан је закуп закупцу Оливери Спасојевић у укупном износу од 21.000,00 динара. У извештајном периоду
закупац Оливера Спасојевић је извршила уплату дуга на име засталих закупнина у укупном износу од 42.000,00 динара.

Стечајни управник је у извештајном периоду закупцима Оливери Спасојевић и СУР ДЕВЕТИ МАРТ фактурисао износ од 120.480,00
динара на име комуналних услуга који се односи на период од почетка 2014. године до краја 2016.године, као и износ од 75.794,28
динара на име електричне енергије који се односи на период из 2014. године.

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

720.000,00 90.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 90.000,00 810.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

1.222.258,00 150.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 150.000,00 1.372.258,000,00

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 8.100,008. Остали трошкови стечајног поступка 20.000,00 0,008.100,00

Укупно 8.100,001.942.258,00 290.000,00 248.100,00 2.182.258,00

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
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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

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

91.272,00 12.996,003. Комуналне услуге 15.000,00 104.268,000,00

61.538,25 30.344,004. Гориво и мазиво 39.532,25 22.827,0069.055,25

11.295,00 5.157,005. Пошта и телефон 10.500,00 4.938,0011.514,00

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 1.871,188. Платни промет 6.000,00 0,001.871,18

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

1.088.245,84 109.173,0015. Бруто зараде по уговору о делу 109.173,00 1.197.418,840,00

230.000,00 30.000,0016. Књиговодствене услуге 30.000,00 260.000,000,00

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 180.000,00 168.330,000,00

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 82.440,432.338.930,39 420.205,25 189.541,18 2.446.031,14

Стечајни судија је решењима број 15 Ст.211/2010 од 09.11.2016. године одобрио план трошкова за месец октобар 2016. године у
укупном износу од 363.402,00 динара.
Стечајни судија је решењима број 15 Ст.211/2010 од 13.12.2016. године одобрио план трошкова за месец новембар 2016. године у
укупном износу од 169.298,50 динара.
Стечајни судија је решењима број 15 Ст.211/2010 од 27.12.2016. године одобрио план трошкова за месец децембар 2016. године у
укупном износу од 180.148,50 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе  437.641,18 динара.

-Трошкови стечајног поступка:

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

8. Оостали тршкови стечајног поступка.
   Трошак у износу од 8.100,00 динара се односи на услуге стаклорезачке радње, с обзиром да је у извештајном периоду дошло до
разбијања излога на локалу који се налази у власништву стечајног дужника.

- Обавезе стечајне масе:

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 30.344,00 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

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

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 1.871,18 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.
- 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.

 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) 31.12.2016.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

98.926,79 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.10.2016.

 5.

83.023,43

 4.

78.903,36

 2. 63.000,00

 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 98,926.79  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 78,903.36  динара.
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7.517,00

Крајње стање у благајни

7.517,0001.10.16.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.12.2016.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

У току извештајног периода исплаћен је износ од 7.517,00 динара на име трошкова горива и мазива поверника за месец новембар 2016.
године.

На крају извештајног периоду, у благајни стечајног дужника нема средстава.

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

0,00Укупно

6.

 5. 0,00

78.903,36

 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

31.12.2016.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

458.444,28

11.907.347,64

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 78.903,36 динара.

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 458.444,28 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

21.11.2016.  Повереник стечајног управника је поднео Захтев за достављање понуде осигуравајућим кућама
Захтев за достављање понуде за осигурање објеката и опреме од општих ризика (пожара и других опасности са допунским ризиком
излива воде из инсталација, поплаве, бујице и високе воде) и провалних крађа и разбојништва.

13.12.2016.  Поднет предлог суду за давање сагласности за осигурање имовине стечајног дужника
Повереник стечајног управника Снежана Димитријевић у поступку стечаја дужника Аутосаобраћајно предузеће „Стрела Шумадија“ ад у
стечају, Београд-Раковица, предлаже да стечајни судија, на основу  члана 17. став 1. тачка 6. Закона о стечајном поступку, да сагласност
за:

Осигурање имовине стечајног дужника од основних ризика пожара и других опасности (експлозије, олује)  са укљученим допунским
ризиком излива воде из инсталација, поплаве, бујице, високе воде и од ризика провалне крађе и разбојништва код осигуравајуће куће
„МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ“, а.д.о. Београд, у укупном износу годишње премије по свим врстама осигурања од 13.200,00 динара са
порезом, чије ће се плаћање извршити сходно одобрењу стечајног судије и у складу са динамиком прилива у стечајну масу.

13.12.2016.  /
Имовина стечајног дужника (објекти и опрема)  је у складу са Законом, а уз сагласност стечајног судије,  била осигурана код
осигуравајуће куће „DDOR Novi Sad“ .

Како је истекао рок на који је била осигурана имовина стечајног дужника, осигуравајућим кућама и то компанији „Миленијум
осигурање“, а.д.о. Београд , „Дунав осигурање“ Крагујевац, ,,ДДОР'' Нови Сад и „Триглав осигурање“, а.д.о. Београд и Uniqa osiguranje
ad Beograd, упућен је захтев за достављање понуда за осигурање имовине стечајног дужника (објеката и опреме)  од основних ризика
пожара и других опасности (експлозије, олује)  са укљученим допунским ризиком излива воде из инсталација, поплаве, бујице, високе
воде и од ризика провалне крађе и разбојништва.

Након анализе свих приспелих понуда, као и сагледавања стања целокупне имовине, на основу прикупљених података, књиговодствене
евиденције и ранијих искуства стечајног дужника у области осигурања, стечајни управник предлаже да стечајни судија да сагласност за
oсигурање имовине стечајног дужника, на терет стечајне масе, код компаније „Миленијум осигурање“, а.д.о. Београд као најповољнијег
понуђача, у укупном износу годишње премије по свим врстама осигурања од 13.200,00 динара са порезом, чије ће се плаћање
извршити сходно одобрењу стечајног судије и у складу са динамиком прилива у стечајну масу, а у циљу заштите и намирења
поверилаца.

05.12.2016.  Поднет предлог за давање сагласности на текст огласа за оглашавање имовине стечајног дужника и текст
Повереник стечајног управника Снежана Димитријевић у поступку стечаја дужника  „Стрела Шумадија“ у стечају, из Београда, број
предмета  Ст. бр. 211/2010, Привредног суда у Београду, на основу анализе коју доставља у прилогу, предлаже да Агенција за
лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај да сагласност на:

-Текст огласа  за продају имовине стечајног дужника-имовинских целина 1, 2, 3, 4 и 5, методом јавног надметања (V јавно надметање),
уз умањење почетне цене за 10% у односу на претходно јавно надметање.
-Текст обавештења о намери, плану,  начину и роковима продаје имовине стечајног дужника,  у циљу заштите и намирења поверилаца.

05.12.2016.  /
Предмет: Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине
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На основу решења Трговинског суда у Београду Ст. бр. 211/2010 од 23.03.2010. године и у складу са одредбама члана 110. Закона о
стечајном поступку (Службени гласник РС бр. 84/04) стечајни управник има намеру да изврши продају имовине стечајног дужника, што
је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 110. став 1. Закона о стечајном поступку (Службени гласник РС бр. 84/04).
Како је стечајни управник дужан да наслову достави обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје, то Вам стечајни
управник доставља ово обавештење испуњавајући своју обавезу, водећи рачуна о роковима предвиђеним чланом 111. став 2. Закона о
стечајном поступку (Службени гласник РС бр. 84/04).
Предмет продаје:
Локал у Аранђеловцу, ул. Јосипа Грушовника бр. 12, површине 65,63 м2, који је уписан у листу непокретности бр. 7076, на кат. парцели
2714 КО Аранђеловац, као посебни део 1, на улазу 2, у оквиру зграде бр. 1, на приземљу, описан у В. листу 2. део као пословни простор
–три просторије за који није утврђена делатност, површине 66 м2.
Локали у Аранђеловцу , са припадајућом покретном имовином и то:
- локал у ул. Јосипа Грушовника бр. 12, површине 38 м2, који је уписан у листу непокретности бр. 7076, на кат. парцели 2714 КО
Аранђеловац, као посебни део 2, на улазу 2, у оквиру зграде бр. 1, на приземљу, описан у В. листу -2. део као пословни простор –две
просторије за који није утврђена делатност, површине 71 м2 и
- локал у ул. Јосипа Грушовника бр. 12, површине 109,02 м2, који је уписан у листу непокретности бр. 7076, на кат. парцели 2714 КО
Аранђеловац, као посебни део 1, на улазу 3, у оквиру зграде бр. 1, на приземљу, описан у В. листу -2 део као пословни простор –три
просторије за који није утврђена делатност, површине 76 м2 .
 * Према фактичком стању други локал из ове целине проширен је на рачун првог локала, из наведеног разлога стварне површине
локала се значајно разликују од укњижене.

05.12.2016.  //
Локал у Аранђеловцу, ул. Јосипа Грушовика бр. 12, површине 51,94 м2, који је уписан у листу непокретности бр. 7076, на кат. парцели
2714 КО Аранђеловац, као посебни део 2, на улазу 3, у оквиру зграде бр. 1, на приземљу, описан у В. листу -2. део као пословни простор
–две просторије за који није утврђена делатност, површине 52 м2..
Локал у Аранђеловцу, ул. Јосипа Грушовика бр. 12, површине 71,87 м2 који је уписан у листу непокретности бр. 7076, на кат. парцели
2714 КО Аранђеловац, као посебни део 1, на улазу 4, у оквиру зграде бр. 1, на приземљу, описан у В. листу -2. део, као пословни простор
–две просторије за који није утврђена делатност, површине 72 м2.
Локал у Аранђеловцу, ул. Јосипа Грушовика бр. 12, површине 41,39 м2, који је уписан у листу непокретности бр. 7076, на кат. парцели
2714 КО Аранђеловац, као посебни део 2, на улазу 4, у оквиру зграде бр. 1, на приземљу, описан уписан у В. листу -2. део, као пословни
простор –две просторије за који није утврђена делатност, површине 41 м2 .

05.12.2016.  ///
На основу решења Трговинског суда у Београду Ст. бр. 211/2010 од 23.03.2010. године, у складу са члановима 109. 110. и 111. Закона о
стечајном поступку (Сл. гласник РС, бр. 84/04) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног
дужника, стечајни управник стечајног дужника:

,,СТРЕЛА-ШУМАДИЈА'' а.д., Београд у стечају
ул. Канарево брдо 14/4

ОГЛАШАВА
    продају имовине јавним надметањем (V јавно надметање)

05.12.2016.  IV

Локал у Аранђеловцу, ул. Јосипа Грушовника бр. 12, површине 65,63 м2, који је уписан у листу непокретности бр. 7076, на кат. парцели
2714 КО Аранђеловац, као посебни део 1, на улазу 2, у оквиру зграде бр. 1, на приземљу, описан у В. листу 2. део као пословни простор
–три просторије за који није утврђена делатност, површине 66 м2.
Локали у Аранђеловцу , са припадајућом покретном имовином и то:
- локал у ул. Јосипа Грушовника бр. 12, површине 38 м2, који је уписан у листу непокретности бр. 7076, на кат. парцели 2714 КО
Аранђеловац, као посебни део 2, на улазу 2, у оквиру зграде бр. 1, на приземљу, описан у В. листу -2. део као пословни простор –две
просторије за који није утврђена делатност, површине 71 м2 и
- локал у ул. Јосипа Грушовника бр. 12, површине 109,02 м2, који је уписан у листу непокретности бр. 7076, на кат. парцели 2714 КО
Аранђеловац, као посебни део 1, на улазу 3, у оквиру зграде бр. 1, на приземљу, описан у В. листу -2 део као пословни простор –три
просторије за који није утврђена делатност, површине 76 м2 .
 * Према фактичком стању други локал из ове целине проширен је на рачун првог локала, из наведеног разлога стварне површине
локала се значајно разликују од укњижене.

05.12.2016.  V
Локал у Аранђеловцу, ул. Јосипа Грушовика бр. 12, површине 51,94 м2, који је уписан у листу непокретности бр. 7076, на кат. парцели
2714 КО Аранђеловац, као посебни део 2, на улазу 3, у оквиру зграде бр. 1, на приземљу, описан у В. листу -2. део као пословни простор
–две просторије за који није утврђена делатност, површине 52 м2..
Локал у Аранђеловцу, ул. Јосипа Грушовика бр. 12, површине 71,87 м2 који је уписан у листу непокретности бр. 7076, на кат. парцели
2714 КО Аранђеловац, као посебни део 1, на улазу 4, у оквиру зграде бр. 1, на приземљу, описан у В. листу -2. део, као пословни простор
–две просторије за који није утврђена делатност, површине 72 м2.

05.12.2016.  VI
Локал у Аранђеловцу, ул. Јосипа Грушовика бр. 12, површине 41,39 м2, који је уписан у листу непокретности бр. 7076, на кат. парцели
2714 КО Аранђеловац, као посебни део 2, на улазу 4, у оквиру зграде бр. 1, на приземљу, описан уписан у В. листу -2. део, као пословни
простор –две просторије за који није утврђена делатност, површине 41 м2 .
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05.12.2016.  VII
Право на учешће имају сва правна и физичка лица која:

1.Након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 20.000,00 динара. Профактура се може
преузети сваког радног дана у периоду од 12.00 до 14.00 часова уз обавезну најаву поверенику стечајног управника, најкасније до
.........2017. године;
2.Уплате депозит у означеном износу на текући рачун стечајног дужника број 205-0000000170575-38 oтворен код Комерцијална банка
а.д. Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања
продаје (рок за уплату депозита истиче закључно са .............2017. год.). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска
гаранција, оригинал исте се ради провере искључиво лично мора доставити Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центар за
финансије, Теразије 23, Београд, 6. спрат, закључно са ............2017. године до 15.00 часова по београдском времену (GMT+1). Банкарска
гаранција мора имати рок важења до ...........2017. године. У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио
банкарском гаранцијом, исти мора измирити износ депозита у року од 2 дана од дана одржавања јавног надметања, а пре потписивања
купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;
3.Потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита; Изјава чини саставни део продајне документације;

05.12.2016.  VIII
Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 12 до 14
часова а најкасније 7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).

Након уплате депозита а најкасније закључно са ...............2017. год., потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају
предати поверенику Агенције за лиценцирање стечајних управника: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о
уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних
субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), пуномоћје за заступање уколико јавном надметању не
присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).

Јавно надметање одржаће се дана ............2017. године у 11 часова на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника-
Центар за стечај, Београд, Теразије бр. 23, III спрат.

Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно
у периоду од 9:00 до 10:50 часова, на истој адреси.
Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:
1.региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су лично присутни),
2.отвара јавно надметање читајући правила надметања,
3.позива учеснике да истакну понуду на оглашену цену, коју су спремни да плате,
4.одржава ред на јавном надметању,
5.проглашава купца када ниједна друга странка не истакне већу цену од последње понуђене цене,
6.потписује записник.

05.12.2016.  IX
Закључењу купопродајног уговора приступа се под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног
дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања
купопродајног уговора. Тек након уплате купопродајне цене од стране Купца и након добијања потврде од стране стечајног дужника о
извршеним обавезама, исти стиче право на укњижбу непокретности.

Ако проглашени Купац одбије да потпише купопродајни уговор или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и на прописан
начин, као и у свим другим случајевима предвиђеним Изјавом о губитку права на враћање депозита, губи право на повраћај депозита, а
за Купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је
други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног купца, исти
мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца,
након чега ће му бити враћена гаранција.

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року од 8
дана од дана јавног надметања.

Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.

Напомена: Није дозвољено достављање оригинала банкарске гаранције вршити пошиљком (обичном или препорученом), путем факса,
mail-а или на други начин, осим на начин прописан у тачки 2. услова за стицање права за учешће из овог огласа.

09.11.2016.  Решење број 15 Ст.211/2010 од 09.11.2016. године
Стечајни судија је решењим број 15 Ст.211/2010 од 09.11.2016. године одобрио план трошкова за месец октобар 2016. године у укупном
износу од 363.402,00 динара, а на захтев стечајног управника.

01.11.2016.  Изјашњењa стечајног управника сходно поднеску стечајног повериоца „Фортуна аструм ЛТД ДОО Београд
Повереник стечајног управника је АЛСУ, Центар за стечај упутио је предлог за давање сагласности на Изјашњењa стечајног управника
сходно поднеску стечајног повериоца „Фортуна аструм ЛТД ДОО Београд“, Београд, Косанчићев ванац 11а од 20.09.2016. године и
допуни од 11.10.2016. године, следеће садржине:
Стечајни управник стечајног дужника ,,Стрела-Шумадија'' а.д. Београд, у стечају, број предмета 8.Ст.211/2010, примио је дана
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20.09.2016.године, поднесак-обавештење предузећа „Фортуна аструм ЛТД ДОО Београд“, Београд, Косанчићев ванац 11а и допуну
обавештења дана 11.10.2016. године, којим наведено предузеће обавештава стечајног управника да је Уговором о уступању
закљученим у форми јавнобележничког записа под ОПУ-1300/2016 дана 11.07.2016. године, потраживање разлучног повериоца
„МАРФИН БАНКА“ ад Београд, Београд, ул. Далматинска бр. 22, Матични број: 07534183, ПИБ: 100003148 заведено под пријавом
потраживања ППОТ 015 према стечајном дужнику ,,Стрела-Шумадија'' а.д. Београд, број предмета 8.Ст.211/2010 а по основу Уговора о
реструктуирању кредита број 1389/03-P, закљученим дана 30.06.2003. године, измењеним Анексом од 30.06.2003. године, а на основу
кога је разлучни поверилац „МАРФИН БАНКА“  одобрио стечајном дужнику кредит у износу од 8.620.835,55 динара, пренето на
стицаоца „Фортуна аструм ЛТД ДОО Београд“, Београд, Косанчићев ванац 11а, Матични број: 21139939.

01.11.2016.  /
Имајући у виду напред наведено, стечајни управник се изјашњава како следи:

Разлучни поверилац „МАРФИН БАНКА“ ад Београд, Београд, ул. Далматинска бр. 22, Матични број: 07534183, ПИБ: 100003148 у
поступку стечаја дужника ,,Стрела-Шумадија'' а.д. Београд у стечају, поднео је пријаву потраживања заведену код Привредног суда у
Београду под бројем ППОТ 015 и то на име:

-Главног дуга износ од 8.620.835,55 динара;
-Камате на главни дуг износ од 3.005.441,65 динара,
а по основу Уговора о реструктуирању кредита бр. 1389/03-Р од 30.06.2003. године, који је уписан дана 27.05.2004. године у теретном
листу непокретности 7076 КО Аранђеловац на следећој имовини стечајног дужника:

1.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.

2.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.

3.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.

01.11.2016.  //
4.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.

5.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.

6.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.

Увидом у достављену документацију Уговор о уступању закљученим у форми јавнобележничког записа под ОПУ-1300/2016 дана
11.07.2016. године, утврђено је да је потраживање разлучног повериоца „МАРФИН БАНКА“ ад Београд, Београд, ул. Далматинска бр. 22,
Матични број: 07534183, ПИБ: 100003148 према стечајном дужнику ,,Стрела-Шумадија'' а.д. Београд у стечају, пренето на стицаоца
„Фортуна аструм ЛТД ДОО Београд“, Београд, Косанчићев ванац 11а, Матични број: 21139939.

У складу са напред наведеним, стечајни управник предлаже да стечајни судија донесе решење којим се врши измена Закључка о Листи
потраживања бр. 15.Ст. 211/2010 од 13.07.2010. године којим се усваја Коначна листа потраживања разлучних и стечајних поверилаца
стечајног дужника ,,Стрела-Шумадија'' а.д. Београд у стечају - ППОТ 015, у погледу назива повериоца тако што се УМЕСТО  разлучног
повериоца „МАРФИН БАНКА“ ад Београд, Београд УПИСУЈЕ предузеће „Фортуна аструм ЛТД ДОО Београд“, Београд, Косанчићев ванац
11а.

У свему осталом Листа потраживања – ППОТ 015 од 13.07.2010. године, остаје непромењен.

28.12.2016.  Изјашњење стечајног управника сходно поднеску адвоката Љиљана Д. Костић из Аранђеловца, заведен у
Дана 28.12.2016.године, послато суду и адвокату Љиљани Костић изјашњење следеће садржине:

Стечајни управник стечајног дужника Стрела Шумадије а.д. у стечају, Београд, Агенција за лиценцирање стечајних управника, примио је
дана 19.10.2016.године,  поднесак адвоката Љиљане Д.Костић из Аранђеловца заведен у АЛСУ под бројем 83/02-23-13930.

У поднеску адвокат Љиљана Д.Костић наводи да се обраћа Агенцији за лиценцирање стечајних управника, као пуномоћник Удружења
мањинских акционара Стрела Шумадија из Аранђеловца и да износи одређене примедбе у вези са поступањем и радом стечајног
управника Снежане Димитријевић у поступку стечаја дужника АСП Стрела Шумадија а.д Београд односно наводи да је:

•Дана 06.10.2016.године, извршила увид у списе наведеног предмета,
•Да осим поверилаца у стечајном поступку постоје и трећа лица  ( солидарни дужници, јемци), а што се тиче чланова УМА Стрела
Шумадија они су бивши запослени стечајног дужника, па у том смислу су они повериоци који припадају правом исплатном реду,
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•да информација коју је добила од стечајног управника да је имовина стечајног дужника ,,минорна'' није тачна, с обзиром да постоји
пословна зграда, аутобуска станица, моторна возила и друга опрема коју је Пештан доо Аранђеловац дужан да врати стечајном дужнику
на основу пресуде ВКС Прев 12/2013 и Пззз 59/2013 од 14.11.2013.године,
•да она као адвокат зна шта су последице ништавости уговора односно да је у том случају  свака уговорна страна дужна да врати другој
страни све што је примила по основу таквог уговора,
•да се много дуго преговара са несавесним Пештаном,  а за то време се уредно подносе захтеви суду  да се одобри исплата награде за
рад,

28.12.2016.  /
•да се најважнија примедба односи на то што стечајни управник много дуго преговара са Пештаном , не тражи враћање имовине и да је
пресудом ВКС бр.ПРЕВ 12/2013, Пзз 1 59/2013 од 14.11.2013. године, утврђено да су ништави и не производе правно дејство Уговор о
купопродаји од 24.04.2003.године, Уговор о деоби непокретности од 08.05.2003.године, Уговор о купопродаји непокретности од
07.06.2005.године, Уговор о преносу основних средстава, трајних права и опреме од 07.06.2005.године, сви закључени између АСП
Стрела Шумадија  а.д. у стечају као продавца и Пештан д.о.о. Аранђеловац као купца,
•да је ВКС утврдио да су наведени уговори ништави јер су закључени са циљем да  се изиграју и осујете основни циљеви  приватизације
чиме је стечајном дужнику нанета штета која се огледа у неправичном отварању стечајног поступка над истим,
•да ако је последица ништавости реституција, а ако то није могуће онда се даје одговарајућа накнада у ноцу према ценама у време
доношења судске одлуке,
•да је Пештан својим несавесним поступањем  сам преузео ризик губитка права да му се врати оно што је несавесно  примио односно
дао,
•да од новембра 2013.године, односно од доношења пресуде ВКС Пештан користи туђу имовину без правног основа, тако да стечајни
дужник има право  да му се накнади корист  коју је Пештан имао од употребе туђе ствари-имовине, итд....

На крају подносилац примедбе тражи да АЛСУ као супервизор и дисциплинско веће, стручни надзор изврши објективно, одговорно и
законито и изрекне одговарајуће мере којима ће се убудуће спречити било какве негативне последице за повериоце и стечајни
поступак у целини.

28.12.2016.  //
Имајући у наводе из дописа, стечајни управник се изјашњава како следи:

Стечајни поступак над стечајним дужником „Стрела Шумадија“ ад у стечају отворен је решењем Трговинског суда у Београду 5.
Ст.73/2009 од 28.10.2009.године.

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.

28.12.2016.  ///
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.

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.

28.12.2016.  IV
У стечајном поступку над Стрела Шумадија а.д. Београд одржано је једно испитно рочиште и два допунаска испитна рочишта и то:

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.

11АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД - Извештај за  октобар - децембар 2016.



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 редовима 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.
Стечајни дужник је радном односу имао лица до 2007. године, тако да Кроз коначну листу признатих и оспорених потраживања нема
утврђених потраживања у другом исплатном реду.

28.12.2016.  V
Судски поступци:

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;

Пресуда бр.ПРЕВ 12/2013, Пзз 1 59/2013 од 14.11.2013. године

Дана 18.11.2010.године, Агенција за приватизацију РС поднела је тужбу ради утврђивања да су ништави и да не производе правно
дејство:

1.Уговор о купопродаји од 24.04.2003.године,оверен пред Општинским судом у Аранђеловцу под Ов.бр.1224/03 закључен између
првотуженог АСП Стрела Шумадије а.д. у стечају из Београда и друготуженог Пештан д.о.о. Аранђеловац,
2.Уговор о деоби непокретности од 08.05.2003.године, оверен пред Општинским судом у Аранђеловцу под Ов.бр.1322/03 закључен
између првотуженог АСП Стрела Шумадије а.д. у стечају из Београда и друготуженог Пештан д.о.о. Аранђеловац, у делу одредбе члан 2.
И то став 1, 2, и 3 наведеног члана,
3.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 првотуженог АСП Стрела Шумадије а.д. у стечају из Београда и друготуженог Пештан д.о.о. Аранђеловац,
4.Уговор о преносу основних средстава, трајних права и опреме од 07.06.2005.године, оверен пред Првим Општинским судом у
Београду под 1/ Ов.бр.8077/05 закључен између првотуженог АСП Стрела Шумадије а.д. у стечају из Београда и друготуженог Пештан
д.о.о. Аранђеловац.

Наведени поступци окончани су пресудом Врховног касационог суда бр.ПРЕВ 12/2013, Пзз 1 59/2013 од 14.11.2013. године, којом се:

28.12.2016.  VI
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:

 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.

28.12.2016.  VII
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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ОДБИЈА СЕ захтев друготуженог за накнаду трошкова одговора.

Везано за наведену пресуду, 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 средства, трајних права и опреме од
07.06.2005.године и Уговор о купопродаји од 24.03.2003.године.

Правна последица наведене ревизијске пресуде је повраћај у пређашње стање односно 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.

Дакле,  повраћај у пређашње стање, по основу наведене ревизијске пресуде немогућ,  из следећих разлога:

28.12.2016.  VIII
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 основ, 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.

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 прибављање 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, у току су преговори ради постизања поравнања а ради накнаде штете с обзиром да су наведена средства отуђена.

28.12.2016.  IX
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.

Мере  предузете од стране стечајног управника након пријема пресуде ВКС ПРЕВ 12/2013, Пзз 1 59/2013 од 14.11.2013. године

Поред наведеног, 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 односно стечајни управник је поднео РГЗ СКН Захтев за брисање забележбе привремене мере и Захтев за
промену носиоца права на непокретностима:

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.

28.12.2016.  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
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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.

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,

28.12.2016.  XI
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.

28.12.2016.  XII

2) 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,
-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,

28.12.2016.  XIII
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.

28.12.2016.  XIV

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.

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
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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.

28.12.2016.  XV

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 имовина је осигурана сходно Закону о стечајном поступку.

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).

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).

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.

28.12.2016.  XVI
Независно од свега напред наведеног, повереник Снежана Димитријевић се изјашњава да су нетачни наводи наведени у вези
телефонског разговора са подносиоцем приговора. Повереник је усменим путем безуспешно покушавао да објасни подносиоцу
приговора у којој фази се налази поступак стечаја над стечајним дужником и тражио да се изјасни које повериоце заступа с обзиром да
признато потраживање и статус поеврилаца имају само 27 бивших запослених код стечајног дужника и то сврстано у четврти исплатни
ред. Том приликом повереник је и упутио подносиоца приговора да сва питања у вези са стечајним поступком може да постави
писмено преко Привредног суда у Београду.

Имајући у виду све напред наведено, нетачни су и неосновани наводи адвоката Љиљане Крстић изнети у поднеску а у вези са
поступањем и радом  стечајног управника у поступку стечаја дужника АСП Стрела Шумадије а.д. Београд.
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Прилози

28.03.2017.Датум:

АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД
БЕОГРАД

Назив стечајног дужника:

Број предмета: Ст. 211/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.10.2016. 31.12.2016.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0010/2016 28.10.2016.

Спасојевић Оливера 7.000,0010/16 28.10.2016.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0011/2016 29.11.2016.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0012/16 23.12.2016.

Спасојевић Оливера 7.000,0011/16 30.11.2016.

Спасојевић Оливера 7.000,0012/16 ОС 23.12.2016.

ДЕВЕТИ МАРТ 17.388,00000025 31.12.2016.

ДЕВЕТИ МАРТ 34.776,00000026 31.12.2016.

ДЕВЕТИ МАРТ 34.776,00000027 31.12.2016.

Спасојевић Оливера 6.879,00000028 31.12.2016.

Спасојевић Оливера 14.613,00000029 31.12.2016.

Спасојевић Оливера 12.048,00000030 31.12.2016.

ДЕВЕТИ МАРТ 31.591,34000031 31.12.2016.

Спасојевић Оливера 44.202,94000032 31.12.2016.

Укупно: 238.274,28

Укупни приходи: 238.274,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.10.2016.за период од: 31.12.2016.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

АЛСУ 30.000,00П-10/16 26.10.2016.

АЛСУ 30.000,00П-11/16 16.11.2016.

АЛСУ 30.000,00П-12/16 16.12.2016.

Укупно: 90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

АЛСУ 50.000,00Т-10/16 26.10.2016.

АЛСУ 50.000,00Т-11/16 16.11.2016.

АЛСУ 50.000,00Т-12/16 16.12.2016.

Укупно: 150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка

Стакло Дијамант 8.100,001/2016 23.11.2016.

Укупно: 8.100,00

248.100,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе
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Комуналне услуге

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0174-00005-
0315141

31.10.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.004,00

0174-00005-
0311367

31.10.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.418,00

0174-00005-
0310905

31.10.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0174-00005-
0311740

31.10.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0174-00005-
0311766

31.10.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.480,00

0174-00005-
0311758

31.10.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0174-00005-
0311731

31.10.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0174-00005-
0311723

31.10.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0176-00005-
0311723

30.11.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0176-00005-
0311731

30.11.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.480,00

0176-00005-
0311758

30.11.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0176-00005-
0311766

30.11.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0176-00005-
0311740

30.11.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.418,00

0176-00005-
0310905

30.11.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.004,00

0176-00005-
0311367

30.11.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0176-00005-
0315141

30.11.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0178-00005-
0311723

31.12.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0178-00005-
0311731

31.12.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.480,00

0178-00005-
0311758

31.12.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0178-00005-
0311766

31.12.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0178-00005-
0311740

31.12.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.418,00

0178-00005-
0310905

31.12.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
1.004,00

0178-00005-
0311367

31.12.2016.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0178-00005-
0315141

31.12.2016.

Укупно: 12.996,00

Гориво и мазиво

Агенција "Бона Фидес" 9.688,00Г 10/2016 31.10.2016.

Агенција "Бона Фидес" 10.328,00Г 11/2016 30.11.2016.

Агенција "Бона Фидес" 10.328,00Г-12/16 ПК 15.12.2016.

Укупно: 30.344,00

Пошта и телефон

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 219,00160003012350 31.10.2016.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,00ПТТ 10/2016 31.10.2016.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,00ПТТ 11/2016 30.11.2016.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 138,00160003013466 30.11.2016.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,00ПТТ-12/16 ПК 16.12.2016.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 300,00160003014671 31.12.2016.

Укупно: 5.157,00

Платни промет
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Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.10.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

396,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.10.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

16.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

60,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

24.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.12.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

140,18

Провизија и
други
финансијски
расходи

14.12.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

60,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

23.12.2016.

Укупно: 1.871,18

Бруто зараде по уговору о делу

Јовановић Ана 36.391,00УГ 10/16 АЈ 26.10.2016.

Јовановић Ана 36.391,00УГ-11-16 АЈ 16.11.2016.

Јовановић Ана 36.391,00УГ-12/16 АЈ 15.12.2016.

Укупно: 109.173,00

Књиговодствене услуге

Агенција Пер Конто 10.000,00УГ 10/16 ПК 26.10.2016.

Агенција Пер Конто 10.000,00УГ-11/16 ПК 16.11.2016.

Агенција Пер Конто 10.000,00УГ-12/16 ПК 16.12.2016.

Укупно: 30.000,00

189.541,18Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 437.641,18
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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

01.10.2016. 106.443,79Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.10.2016.за период од: 31.12.2016.

Наплата потраживања

Спасојевић Оливера 7.000,0021.10.2016.

Спасојевић Оливера 7.000,0021.10.2016.

Спасојевић Оливера 7.000,0028.11.2016.

Спасојевић Оливера 7.000,0028.11.2016.

Спасојевић Оливера 14.000,0030.12.2016.

Укупно: 42.000,00

Закуп (у извештајном периоду)

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0028.10.2016.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0029.11.2016.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0026.12.2016.

Укупно: 21.000,00

63.000,00Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.10.2016.за период од: 31.12.2016.

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка

Стакло Дијамант 8.100,0024.11.2016.

Укупно: 8.100,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

Агенција "Бона Фидес" 10.000,0018.10.2016.

Агенција "Бона Фидес" 5.000,0018.10.2016.

Агенција "Бона Фидес" 5.228,0018.10.2016.

Агенција "Бона Фидес" 8.223,0018.10.2016.

Агенција "Бона Фидес" 12.432,0018.10.2016.

Агенција "Бона Фидес" 2.568,0018.10.2016.

Агенција "Бона Фидес" 8.439,5014.12.2016.

Агенција "Бона Фидес" 9.647,7514.12.2016.

Агенција "Бона Фидес" 7.517,0030.11.2016.

Укупно: 69.055,25

Пошта и телефон

Агенција "Бона Фидес" 1.500,0018.10.2016.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,0018.10.2016.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,0018.10.2016.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,0018.10.2016.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 795,0016.11.2016.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,0014.12.2016.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,0014.12.2016.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,0014.12.2016.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 219,0023.12.2016.
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Пошта и телефон

Укупно: 11.514,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.10.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 396,0018.10.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 45,0016.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 60,0024.11.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.12.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 140,1814.12.2016.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 60,0023.12.2016.

Укупно: 1.871,18

90.540,43Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.12.2016. 78.903,36
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