
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

03.08.2017.

АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-
ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД

01.01.2017. 31.03.2017.

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

78.903,36

0,00

Залихе

0,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

458.444,28

Друга финансијска средства (удели и акције)

11.907.347,64

Потраживања

11.370.000,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.01.2017.

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 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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Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.903,36

458.444,28

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 11.907.347,64

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

78.903,36

458.444,28

0,00

0,00

11.370.000,00

0,00 11.907.347,64

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.

21.000,000,00

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

437.444,28

0,00

0,00

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене

продајне цене

11.807.444,28

0,00

21.000,00

0,00

1г

Коментар

У извештајном периоду закупац Оливера Спасојевић је извршила уплату на име застарелих закупнина у укупном износу од 21.000,00
динара.
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0,00

42.023,65 0,00

Камате и други финансијски приходи

Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)

Наплата потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Списак готовинских прилива и одлива

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

28.804,00

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.

49.804,00

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

49.804,00

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

28.804,00

23,65

0,00

21.000,00

0,00 0,00

2а

2

Коментар

1. На име камате од банке стигао је прилив на укупно 23,65 динара
3. Наплата потраживања - У извештајном периоду је наплаћено потраживање из претходног периода од Спасојевић Оливере у укупном
износу од 21.000,00 динара.

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

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 (није наплаћен). У
извештајном периоду закупац Оливера Спасојевић је извршила уплату дуга на име застале закупнине у укупном износу од 21.000,00
динара (тачка 3.).

Стечајни управник је у извештајном периоду закупцима Оливери Спасојевић и СУР ДЕВЕТИ МАРТ фактурисао износ од 7.804,00 динара
на име комуналних услуга, који се односи на период јануар март 2017.године и то:
-Спасојевић Оливери износ од 2.008,00 динара;
-СУР Девети Март износ од 5.796,00 динара.
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Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

0,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 0,000,00

0,00 0,002. Судски трошкови 20.000,00 0,000,00

810.000,00 90.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 90.000,00 900.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

1.372.258,00 150.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 150.000,00 1.522.258,000,00

0,00 0,006. Накнада трошкова чланова одбора повер. 0,00 0,000,00

0,00 0,007. Трошкови принудне ликвидације 0,00 0,000,00

0,00 0,008. Остали трошкови стечајног поступка 0,00 0,000,00

Укупно 0,002.182.258,00 260.000,00 240.000,00 2.422.258,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

78.623,30 0,002. Електрична енергија 127.244,21 78.623,300,00

104.268,00 8.664,003. Комуналне услуге 15.000,00 112.932,000,00

22.827,00 32.969,004. Гориво и мазиво 41.607,90 10.993,0044.803,00

4.938,00 5.851,005. Пошта и телефон 9.000,00 2.332,008.457,00

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 1.895,578. Платни промет 6.000,00 0,001.895,57

0,00 12.476,929. Премија осигурања 13.200,00 0,0012.476,92

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

1.197.418,84 109.173,0015. Бруто зараде по уговору о делу 109.173,00 1.306.591,840,00

260.000,00 30.000,0016. Књиговодствене услуге 30.000,00 290.000,000,00

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 1.640,0019. Административне таксе 9.000,00 2.800,001.640,00

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 0,00 168.330,000,00

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 69.272,492.446.031,14 366.225,11 202.669,49 2.579.428,14

Стечајни судија је решењем број 3 Ст.211/2010  одобрио план трошкова за месец јануар 2017. године у укупном износу од 169.648,50,00
динара.
Стечајни судија је решењем број 3 Ст.211/2010  одобрио план трошкова за месец фебруар 2017. године у укупном износу од 295.679,21
динара.
Повереник стечајног управника је дана 07.03.2017  предао предлог плана трошкова за месец март Привредном суду у Београду.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе   442.669,49 динара.

-Трошкови стечајног поступка:

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

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

- Обавезе стечајне масе:

3.  Комуналне услуге у укупном износу од 8.664,00 динара. Tрошак се односи на комуналне услуге ЈКП "Букуља Аранђеловац" по основу
месечног 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 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, обилази закупце због редовног намирења потраживања по основу закупа. Трошак повереника у извештајном периоду на име
трошкова горива износи 32.969,00 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 месечно односи се на коришћење мобилног телефона стечајног
повереника за обављање свих текућих послова.
Рачун ЈП Пошта Србије 1.351,00 динара.

8. Платни промет у укупном износу од 1.895,57 динара- трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника.
9. Премија осигурања у укупном износу од 12.476,92 динара на име послисе код Миленијум осигурања.
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.
19.Адинистративне таксе - Таксе АПР-у од 1.200,00 динара и Буџет РС 440,00 динара

 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
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2017.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

78.903,36 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.01.2017.

 5.

69.272,49

 4.

51.654,52

 2. 42.023,65

 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 78,903.36  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 51.654,52  динара

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.01.17.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0031.03.2017.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

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

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Ана Јовановић1. 0,00

агенција Пер Конто2. 0,00

0,00Укупно

6.

 5. 0,00

51.654,52

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

На дан

Укупно без депозита

0,00

Имовина

Некретнине, постројења и опрема

 4.

Депозит (продаја имовине, закуп)

 1.

Залихе

Стечајни биланс на крају периода

11.370.000,00

5

0,00

31.03.2017.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

466.248,28

11.887.902,80

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 51.654,52 динара.

3. Потраживања стечајног дужника у износу од 466.248,28 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

07.03.2017.  Предлог плана трошкова за месец март
Повереник стечајног управника је дана 07.03.2017   предао предлог плана трошкова за месец март Привредном суду у Београду. До
дана израде овог извештаја, стечајни судија није израдио Решење којим се одобравају трошкови за месец март 2017.

07.02.2017.  Предлог плана трошкова за месец фебруар
Повереник стечајног управника је дана 07.02.2017 предао предлог плана трошкова за месец фебруар Привредном суду у Београду.

07.02.2017.  Предлог плана трошкова зха јануар
Повереник стечајног управника је дана 07.02.2017 предао предлог плана трошкова за месец јануар Привредном суду у Београду.

31.03.2017.  Фактуре закупцима
Повереник стечајног управника је у извештајном периоду закупцима СУР Девети Март и Оливери Спасојевић фактурисао на име закупа
укупно 42.000,00 динара, с обзиром да месечна закупнима износи 7.000,00 динара.

07.03.2017.  Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине
На основу Решења Трговинског суда у Београду, број предмета Ст.бр.211/2010 од  23.03.2010.године, а у складу са чланoвима 109., 110.
и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник РС» број 84/04 и 85/05) стечајни управник има намеру да изврши продају
целокупне имовине стечајног дужника, што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 110. став 1. Закона о стечајном
поступку («Службени гласник РС» број 84/04 и 85/05).
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» број 84/04 и 85/05).

07.03.2017.  /
Предмет продаје чине:

1. 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.
2. Локали у Аранђеловцу , са припадајућом покретном имовином и то:
- локал у ул. Јосипа Грушовника бр. 12, површине 38 м2, који јеуписан 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.

07.03.2017.  //
3. 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.
4. Локал у Аранђеловцу, ул. Јосипа Грушовика бр. 12, површине 71,87 м2који 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
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–две просторије за који није утврђена делатност, површине 72 м2.
5. 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 .

07.03.2017.  ///
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 од12.00до 14.00 часова уз обавезну најаву поверенику стечајног управника, најкасније до
29.03.2017. године;
2.Уплате депозит у означеном износу на текући рачун стечајног дужника број 205-0000000170575-38 oтворен код Комерцијалнe банкe
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 29.03.2017. 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 29.03.2017. године до 15.00 часова по београдском времену (GMT+1). Банкарска
гаранција мора имати рок важења до 07.06.2017. 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;

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).

07.03.2017.  IV
Након уплате депозита, а најкасније закључно са 29.03.2017. 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 05.04.2017. 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.

07.03.2017.  V
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.

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.

07.03.2017.  VI
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.

21.03.2017.  Ж  А  Л  Б  А на решење  РС РГЗ - Служба за катастар непокретности Аранђеловац, бр.952-02-449/12, 952-02-
Стечајни управник је изјавио Жалбу на решење  РС РГЗ - Служба за катастар непокретности Аранђеловац, бр.952-02-449/12, 952-02-
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250/13од 21.02.2017.године
Због:
-битне повреде правила о поступку
-погрешног и непотпуно утврђеног чињеничног стања
-погрешне примене материјалног права
са жалбеним предлогом да РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД У БЕОГРАДУ преиначи првостепено решење, или исто укине  и предмет
врати на поновни поступак и одлучивање.

21.03.2017.  /
I  Решењем РГЗ – Служба за катастар непокретности Аранђеловац, под  уводно означеним пословним бројем од 21. фебруара 2017.
године, дозвољен je у Листу непокретности број 6180 КО АРАНЕЛОВАЦ
упис права својине у корист ПЕШТАН ДОО БУКОВИК, Аранђеловац 1300 Каплара 189
-са делом поседа 1/1, на пословном простору- приземљу, посл. простор број 1, корисне површине 33 м2, који је уписан као посебан део
зграде број 1, изграђене на КП бр. 2386;
упис права својине у корист ЈМБГ-3007954721820 Милићевић Слободан (Славомир), Гараши са
-са делом поседа 1/1, на пословном простору- приземљу, посл. простор број 2, корисне површине 46 м2, собности 0.3, који је уписан
као посебан део зграде број 1, изграђене на КП бр. 2386;

21.03.2017.  //
упис права својине у корист ПЕШТАН ДОО БУКОВИК, Аранђеловац 1300 Каплара 189 и то:
-са делом поседа 1/1, на пословном простору- приземљу, посл. простор број 3, корисне површине 42 м2, собности 0.3, који је уписан
као посебан део зграде број 1, изграђене на КП бр. 2386;
-са делом поседа 1/1, на пословном простору- приземљу, посл. простор број 4 – АУТОБУСКА СТАНИЦА, корисне површине 720 м2,
собности 0.9, који је уписан као посебан део зграде број 1, изграђене на КП бр. 2386;
-са делом поседа 1/1, на пословном простору- приземљу, посл. простор број 5, корисне површине 71 м2, собности 0.3, који је уписан
као посебан део зграде број 1, изграђене на КП бр. 2386;
-са делом поседа 1/1, на пословном простору- приземљу, посл. простор број 6, корисне површине 71 м2, собности 0.3, који је уписан
као посебан део зграде број 1, изграђене на КП бр. 2386;
-са делом поседа 1/1, на пословном простору- приземљу, посл. простор број 7, корисне површине 55 м2, собности 0.3, који је уписан
као посебан део зграде број 1, изграђене на КП бр. 2386;
-са делом поседа 1/1, на пословном простору- приземљу, посл. простор број 8, корисне површине 667 м2, собности 0.8, који је уписан
као посебан део зграде број 1, изграђене на КП бр. 2386;

II Брисање забележбе која је гласила: НА ОСНОВУ РЕШЕЊА ТС КРАГУЈЕВАЦ 3-П-406/08 ОД 06.03.2008. године УПИСУЈЕ СЕ ЗАБЕЛЕЖБА
ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ ЗАБРАНЕ ТУЖЕНОМ ДРУГОГ РЕДА „ПЕШТАН“ ДОО БУКОВИК АРАНЂЕЛОВАЦ ОТУЂЕЊЕ И ОПТЕРЕЋЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ на непокретности означеној у В-листу 1. Део и то:

21.03.2017.  ///
Аутобуска станица број 1, површине у габариту 845 м2, изграђеној на КП бр. 2386

Брисање забележбе која је гласила: НА ОСНОВУ РЕШЕЊА ТС КРАГУЈЕВАЦ 3-П-406/08 ОД 06.03.2008. године УПИСУЈЕ СЕ ЗАБЕЛЕЖБА
ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ ЗАБРАНЕ ТУЖЕНОМ ДРУГОГ РЕДА „ПЕШТАН“ ДОО БУКОВИК АРАНЂЕЛОВАЦ ОТУЂЕЊЕ И ОПТЕРЕЋЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ на непокретности означеној у А-листу и то:

КП 2386, површине 845м2, ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ
КП 2386, површине 2м2, ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ ЗГРАДЕ
КП 2386, површине 4554м2, ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ-ОБЈЕКАТ
У образложењу побијаног решења поред осталог наведено је да је  РГЗ – Служба за катастар непокретности Аранђеловац исто донео,
поступајући по захтеву ПЕШТАН ДОО БУКОВИК из Аранђеловца, 1300 Каплара 189 за етажирање објекта и брисање забележби
привремене мере туженом другог редаПЕШТАН ДОО отуђења и оптерећења непокретности на непокретностима наведеним у ставу 1.
диспозитива цитираног решења, уз који је као доказ о промени достављен Уговор о купопродаји Ов.бр. 8125/2007 од 19.11.2007.
године, скицу етажирања, правоснажне пресуде Привредног суда у Београду 46 П 17428/10 од 26.05.2011. године и 2Пж. 8746/11 од
26.140.2012. године Посл.бр. 3 П 1393/10 од 10.09.2010. годинејер приложена документација испуњава услове из Чл. 84, 85, 86, 87 и
88.Закона о државном премеру и катастру.

21.03.2017.  IV
Одлука првостепеног органа није заснована на закону, у спроведеном поступку је начињена битна повреда истог, а материјално право
је очигледно погрешно примењено.
Наиме, побијаним решењем извршена је,противно закону, промена-упис права својине у корист ПЕШТАН ДОО БУКОВИК, Аранђеловац
на основу Правноснажне Пресуде Привредног суда у Београду 46 П17428/10 од 26.05.2011.године, Пресуде Апелационог суда 2 Пж.
8746/11 од 26.10.2012. годинекао и правоснажног решења Привредног суда у Крагујевцу бр. 3П 1393/10 од 10.09.2010. године на основу
кога се Привредни суд оглашава ненадлежним, а списи предмета уступилиПривредном суду у Београду, јер је наведени предмет
окончан ПресудомВрховног касационог суда Србије који је одлучиовао по захтеву за заштиту законитости и ревизије те донео пресуду
Прев. 12/2013, Пзз 1 59/2013 од 14.11.2013. године, а која није узета у обзир, а за коју је морао знати с обзиром да је иста приложена
првостепеном органу од стране стечајног управника стечајног дужника „СТРЕЛА - ШУМАДИЈА“ ад Београд у стечају, који је  по основу
напред наведених пресуда, а у складу са Чланом 136. Закона о државном премеру и катастру, поднео надлежном РГЗ,СКН захтев за
брисање забележбе привремене мере и захтев за промену носиоца права на непокретностима дана 05.12.2014. године по којима још
увек није одлучено ( увид у списе предмета).
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21.03.2017.  V
ДОКАЗ:
•Захтев од 05.12.2014. године;
•Повратница АА 000693 852;
Наиме, у предметном парничном поступку који се водио пред Привредним судом у Београду донета је првостепена пресуда П. бр.
17428/10 дана 26.05.2011. године. Привредни апелациони суд је дана 26.10.2012. године  донео пресуду 2 Пж. 8746/11 којом се
делимично потврђује првостепена пресуда Привредног суда у Београду 46.П-17428/10 од 26.05.2011.године и то у ставу 2 изреке, док се
у ставовима 1. и 3. изреке преиначује.

Даље је о предметним пресудама одлучивао и Врховни касациони суд Србије и то по захтеву за заштиту законитости и ревизији те
донео пресуду Прев. 12/2013, Пзз 1 59/2013 од 14.11.2013.године, чиме је овај поступак и по ванредном правном леку окончан акојом
је:

•У ставу 1 изреке усвојена ревизија и захтев за заштиту законитости тужиоца Агенције за приватизацију РС и преиначена 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 пресуђено да се одбија као неоснована жалба
друготуженог „Пештан“ д.о.о. из Аранђеловцаи 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 уОпштинском суду у Аранђеловцу под Ов. бр. 1322/03 закључен између
првотуженог АС ,,Стрела Шумадија'' а.д. Београд и друготуженог Предузећа за производњу, промет и услуге у унутрашњој и спољњој
трговини ,,Пештан'', Буковик, Аранђеловац, у делу одредбе члана 2.став 1,2. и 3. овог члана.

21.03.2017.  VI
•У ставу 2 изреке усвојена је ревизија и делимично захтев за заштиту законитости тужиоца,преиначена пресуда Привредног
апелационог суда Пж бр.8746/11 од 26.10.2012. године и пресуда Привредног суда у Београду П бр.17428/2010 од 26.05.2011. године у
делу правоснажно одбијеног тужбеног захтева за утврђење ништавости уговора о купопродаји непокретности и уговора о преносу
основних средстава, трајних права и опреме,оба од 07.06.2005. године и пресуђено да се усваја 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.

ДОКАЗ:
•Пресуда Врховног Касационог суда Србије  Прев. 12/2013, Пзз 1 59/2013 од 14.11.2013. године;

Такође, побијаним решењем незаконито се врши упис права својине у корист ЈМБГ-3007954721820 Милићевић Слободан (Славомир),
Гараши са делом поседа 1/1, на пословном простору- приземљу, посл.простор број 2, корисне површине 46 м2, собности 0.3, који је
уписан као посебан део зграде број 1, изграђене на КП бр. 2386. Наиме, како је 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,ништа, ништав је и Уговор о купопродаји Ов.бр. 8125/2007 од
19.11.2007. године на основу кога је локал број 2 отуђен Милићевић Слободану из Гараша.

21.03.2017.  VII
Следом изнетог, првостепени орган није поседовао основ за упис права својине у корист ''ПЕШТАН'' д.о.о., Аранђеловац, нити
Милићевић Слободана из Гараша, јер није узета у обзир наведена неоспорива одлука -Пресуда Врховног Касационог суда Србије  Прев.
12/2013, Пзз 1 59/2013 од 14.11.2013. године.
Са свега изложеног„СТРЕЛА - ШУМАДИЈА“ ад Београд у стечају, Ул. Канарево брдо 14/4 преко повереника свог заступника, подноси

ЖАЛБЕНИ ПРЕДЛОГ
Да надлежни другостепени орган укине првостепено решење и предмет врати на поновни поступак и одлучивање, или исто преиначи и
одбије захтев за упис промена.
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Прилози

03.08.2017.Датум:

АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД
БЕОГРАД

Назив стечајног дужника:

Број предмета: Ст. 211/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.01.2017. 31.03.2017.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0001/17 30.01.2017.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0002/17 27.02.2017.

Спасојевић Оливера 7.000,0001/17 ОС 31.01.2017.

Спасојевић Оливера 7.000,0002/17 ОС 01.02.2017.

Спасојевић Оливера 7.000,0003/17 ОС 31.03.2017.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0003/17 ДМ 30.03.2017.

Спасојевић Оливера 1.004,00П-001 31.01.2017.

ДЕВЕТИ МАРТ 1.480,00П-002 31.01.2017.

Спасојевић Оливера 1.004,00П-003 31.03.2017.

ДЕВЕТИ МАРТ 1.480,00П-004 31.03.2017.

ДЕВЕТИ МАРТ 1.418,00П-005 31.01.2017.

ДЕВЕТИ МАРТ 1.418,00п-006 31.03.2017.

Укупно: 49.804,00

Укупни приходи: 49.804,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.01.2017.за период од: 31.03.2017.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

АЛСУ 30.000,00П 02/17 01.02.2017.

АЛСУ 30.000,00П 01/17 31.01.2017.

АЛСУ 30.000,00П 03/17 01.03.2017.

Укупно: 90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

АЛСУ 50.000,00Т 02/17 01.02.2017.

АЛСУ 50.000,00Т 01/17 31.01.2017.

АЛСУ 50.000,00Т 03/17 01.03.2017.

Укупно: 150.000,00

240.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0181-00005-
0315141

31.01.2017.

ЈКП"БУКУЉА"
1.004,00

0181-00005-
0311367

31.01.2017.

ЈКП"БУКУЉА"
1.418,00

0181-00005-
0310905

31.01.2017.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0181-00005-
0311740

31.01.2017.
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Комуналне услуге

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0181-00005-
0311766

31.01.2017.

ЈКП"БУКУЉА"
1.480,00

0181-00005-
0311758

31.01.2017.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0181-00005-
0311731

31.01.2017.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0181-00005-
0311723

31.01.2017.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0186-00005-
315141

31.03.2017.

ЈКП"БУКУЉА"
1.004,00

0186-00005-
0311367

31.03.2017.

ЈКП"БУКУЉА"
1.418,00

0186-00005-
0310905

31.03.2017.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0186-00005-
0311740

31.03.2017.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0186-00005-
0311766

31.03.2017.

ЈКП"БУКУЉА"
1.480,00

0186-00005-
0311758

31.03.2017.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0186-00005-
0311723

31.03.2017.

ЈКП"БУКУЉА"
86,00

0186-00005-
0311731

31.03.2017.

Укупно: 8.664,00

Гориво и мазиво

Агенција "Бона Фидес" 10.820,00Г-01/17 31.01.2017.

Агенција "Бона Фидес" 11.156,00Г 02/17 28.02.2017.

Агенција "Бона Фидес" 10.993,00Г 03/17 31.03.2017.

Укупно: 32.969,00

Пошта и телефон

Агенција "Бона Фидес" 1.500,00ПТТ 01/17 01.01.2017.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,00ПТТ 02/17 01.02.2017.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 276,00170003000513 31.01.2017.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 243,00170003001630 28.02.2017.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,00ПТТ 03/17 31.03.2017.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 832,00170003002817 31.03.2017.

Укупно: 5.851,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

04.01.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

50,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

12.01.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

115,69

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.02.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.02.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

60,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

23.02.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

159,88

Провизија и
други
финансијски
расходи

16.03.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

120,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.03.2017.

12АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД - Извештај за  јануар - март 2017.



Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd

390,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.03.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

60,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

17.03.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd

160,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

20.03.2017.

Укупно: 1.895,57

Премија осигурања

Миленијум осигурање АДО, Београд 12.476,92122843-PR/17 01.02.2017.

Укупно: 12.476,92

Бруто зараде по уговору о делу

Јовановић Ана 36.391,00УГ 01/17 АЈ 01.01.2017.

Јовановић Ана 36.391,00УГ 02/17 АЈ 01.02.2017.

Јовановић Ана 36.391,00УГ 03/17 АЈ 31.03.2017.

Укупно: 109.173,00

Књиговодствене услуге

Агенција Пер Конто 10.000,00УГ 01/17 ПК 01.01.2017.

Агенција Пер Конто 10.000,00УГ 02/17 ПК 01.02.2017.

Агенција Пер Конто 10.000,00УГ 03/17 ПК 31.03.2017.

Укупно: 30.000,00

Административне таксе

АПР 1.200,0002/17 ФИ 23.02.2017.

Буџет РС - Републичке административне таксе 440,0089003/20.03 20.03.2017.

Укупно: 1.640,00

202.669,49Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 442.669,49
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1010310000541-40
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-170575-38
Komercijalna banka A.D.Beograd, орочење

01.01.2017. 78.903,36Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.01.2017.за период од: 31.03.2017.

Камате и други финансијски приходи

Komercijalna banka A.D.- Beograd 23,6516.01.2017.

Укупно: 23,65

Наплата потраживања

Спасојевић Оливера 7.000,0006.02.2017.

Спасојевић Оливера 14.000,0027.02.2017.

Укупно: 21.000,00

Закуп (у извештајном периоду)

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0030.01.2017.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0027.02.2017.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,0030.03.2017.

Укупно: 21.000,00

42.023,65Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.01.2017.за период од: 31.03.2017.

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво

Агенција "Бона Фидес" 9.688,0012.01.2017.

Агенција "Бона Фидес" 2.811,0003.02.2017.

Агенција "Бона Фидес" 10.328,0003.02.2017.

Агенција "Бона Фидес" 10.820,0016.03.2017.

Агенција "Бона Фидес" 11.156,0016.03.2017.

Укупно: 44.803,00

Пошта и телефон

Агенција "Бона Фидес" 1.500,0003.02.2017.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,0003.02.2017.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,0003.02.2017.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,0016.03.2017.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,0016.03.2017.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 276,0015.03.2017.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 300,0015.03.2017.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 138,0015.03.2017.

ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ"РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА КРАГУЈЕВАЦ 243,0030.03.2017.

Укупно: 8.457,00

Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0004.01.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 50,0012.01.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 115,6903.02.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.02.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 60,0023.02.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 159,8816.03.2017.

14АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД - Извештај за  јануар - март 2017.



Платни промет

Komercijalna banka A.D.- Beograd 120,0015.03.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 390,0001.03.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 60,0017.03.2017.

Komercijalna banka A.D.- Beograd 160,0020.03.2017.

Укупно: 1.895,57

Премија осигурања

Миленијум осигурање АДО, Београд 12.476,9215.03.2017.

Укупно: 12.476,92

Административне таксе

АПР 1.200,0023.02.2017.

Буџет РС - Републичке административне таксе 440,0020.03.2017.

Укупно: 1.640,00

69.272,49Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 31.03.2017. 51.654,52
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