
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

16.06.2020.

АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-
ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД

01.04.2019. 30.06.2019.

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

24.348,88

0,00

Залихе

0,00

Готовина и готовински еквиваленти

1а

 4.

Укупно без депозита

 5.

591.979,28

Друга финансијска средства (удели и акције)

11.986.328,16

Потраживања

11.370.000,00

 2. Депозит (продаја имовине, закуп)

На дан

 6.

01.04.2019.

Коментар

Имовину на почетку извештајног периода чини:
1. Готовинска средства налазе се на: текућем рачуну стечајног дужника број 205-170575-38 у Комерцијалној банци у износу од 24.348,88
динара.
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 591.979,28 динара
Дужник ДЕВЕТИ МАРТ ВЛ. ТАТЈАНА ВУЧЕТИЋ  ПР Аранђеловац-  Потраживање према дужнику проистиче из односа по основу Уговора о
закупу, односно по основу неисплаћених закупнина и трошкова комуналних услуга.  За потраживање по основу закупнине поднет је
предлог за извршење у износу од 164.899,34 динара по коме је донето Решење о извршењу Привредног суда у Крагујевцу ИИВ
748/2018.године, од 19.06.2018. године, које спроводи јавни извршитељ Даница Чоловић из Крагујевца у предмету ИИВ-335/2018.
Преостали износ неутуженог дуга чини потраживање по основу неизмирених комуналних услуга за које се редовно шаљу опомене за
утужење, међутим наведено потраживање није могуће наплатити судским путем из разлога што, да би стечајни дужник утужио по
наведеном основу, мора прво да плати трошкове комуналних трошкова ЕПС-у па да по том основу да захтева накнаду исплаћеног. Како
стечајни дужник не располаже новчаним средствима и исте трошкове ни не плаћа, нема основа за утужење.
- Дужник СПАСОЈЕВИЋ ОЛИВЕРА Аранђеловац-  Потраживање према дужнику проистиче из односа по основу Уговора о закупу, односно
по основу неисплаћених закупнина и трошкова комуналних услуга. За потраживање по основу закупнине поднет је предлог за
извршење у износу од 115.976,94 динара по коме је донето Решење о извршењу Основног суда у Аранђеловцу  ИИВ 171/2018.године,
од 20.06.2018. године, које спроводи јавни извршитељ Даница Чоловић из Крагујевца у предмету ИИВ-358/2018.
- Дужници МАКСОВИЋ БОШКО (износ дуга 9.000,00 динара) , ТАРБУК САША (износ дуга 28.000,00 динара) и Удружење мањинских
акционара (износ дуга 154.000,00 динара)- не постоји  документација која се односи на наведена потраживања  тако да ова
потраживања није могуће утужити.
6. Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника у износу од 11.370.000,00 динара

1АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД - Извештај за  април - јун 2019.



Укупно

Коригована вредност
имовине

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.348,88

591.979,28

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 11.986.328,16

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

24.348,88

591.979,28

0,00

0,00

11.370.000,00

0,00 11.986.328,16

Имовина
Износ смањења по

процењеној вредности

Готовина и готовински еквиваленти

Потраживања

Залихе

Друга финансијска средства (удели и акције)

Некретнине, постројења и опрема

Укупно

1в

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

Коригована
вредност
имовине

Укупно

Умањење вредности имовине због продаје

Имовина

Друга финансијска средства (удели и акције)

Смањење

0,00

 1.

 2.

0,000,00

0,00

Остварена
продајна цена или

наплаћено
потраживање

0,00 3.

 4.

0,00Залихе

Повећање

Потраживања

0,00

0,00

11.370.000,00Некретнине, постројења и опрема

0,00

0,00

0,00

591.979,28

0,00

0,00

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од остварене

продајне цене

11.961.979,28

0,00

0,00

0,00

1г

Коментар

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

0,00 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.

38.451,00

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.

38.451,00

Врста прилива

Разлика остварених
прихода и прилива

0,00

0,00

0,00

0,00

Укупно

0,00

0,00

0,00

3.451,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 3.451,00

2а

2

Коментар

Нису остварени приливи у овом извештајном периоду.
Фактурисана вредност у извештајном периоду:
7. на име закупа:
-Закуп пословног простора за период од 01.04.2019. до 30.06.2019. године у улици Јосипа Грушовника бр. 1 Аранђеловац. Закупац:
Девети март СУР, Татјана Вучетић ПР, у укупном износу од 14.000 динара;
-Закуп пословног простора за период од 01.04.2019. до 30.06.2019. године у улици Кнеза Михаила бр. 29 Аранђеловац. Закупац:
Фризерски салон Мишел, Спасојевић Оливера ПР у укупном износу од 21.000 динара;
8. на име потраживања:
- префактурисани трошкови комуналних услуга ЈКП Букуља закупцима за извештајни период у укупном износу од 3.451,00 динара.

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе

2б

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Трошкови стечајног поступка

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

154.960,00 0,002. Судски трошкови 270.000,00 154.960,000,00

1.620.000,00 90.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 90.000,00 1.710.000,000,00

0,00 0,00
4.

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

1.802.258,00 10.000,005. Накнада трошкова стечајног управника 10.000,00 1.812.258,000,00

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 0,003.577.218,00 370.000,00 100.000,00 3.677.218,00

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

500,00 0,001. Канцеларијски материјал 0,00 500,000,00

164.772,53 13.244,942. Електрична енергија 30.000,00 178.017,470,00
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

226.641,00 12.229,003. Комуналне услуге 21.000,00 238.870,000,00

153.432,50 29.262,004. Гориво и мазиво 29.262,00 182.694,500,00

33.597,00 4.997,005. Пошта и телефон 9.000,00 38.594,000,00

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 0,008. Платни промет 6.000,00 0,000,00

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

0,00 0,0010. Премија додатног осигурања ст. управника 0,00 0,000,00

0,00 0,0011. Трошкови проф. обезбеђења имовине 0,00 0,000,00

0,00 0,0012. Вештачења и процене 0,00 0,000,00

0,00 0,0013. Дневнице и путни трошкови 0,00 0,000,00

0,00 0,0014. Бруто зараде по уговору o раду 0,00 0,000,00

1.872.234,78 36.390,0515. Бруто зараде по уговору о делу 36.390,10 1.908.624,830,00

530.000,00 30.000,0016. Књиговодствене услуге 30.000,00 560.000,000,00

1.503.000,00 120.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 80.000,00 1.623.000,000,00

679,00 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 800,00 679,000,00

3.100,00 0,0019. Административне таксе 9.000,00 3.100,000,00

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

528.016,80 0,0022. Трошкови оглашавања 0,00 528.016,800,00

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 0,005.017.649,61 251.452,10 246.122,99 5.263.772,60

У извештајном периоду стечајни судија је решењима одобрио исплату стварно насталих трошкова у укупном износу од 621.452,10
динара и то:

- Стечајни судија је решењем Ст.211/2010 од 22.04.2019. године одобрио план трошкова за месец април 2019. године у укупном износу
од 219.510,00 динара.
- Стечајни судија је решењем Ст.211/2010 од 15.05.2019. године одобрио план трошкова за месец мај 2019. године у укупном износу од
171.695,05 динара.
- Стечајни судија је решењем Ст.211/2010 од 20.06.2019. године одобрио план трошкова за месец  јун 2019. године у укупном износу од
173.195,05 динара.
- Стечајни судија је решењем Ст.211/2010 од 16.12.2019. године допунио решења за месец април 2019. године у укупном износу од
15.552,00 динара и  за месец мај 2019. године у укупном износу од 41.500,00 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2. Електрична енергија- Обавеза настала по основу утрошене електричне енергије у укупном износу од 13.244,94 динара.
Спецификација фактура и добављача са појединачним износом фактура приказана је у прилогу овог извештаја.

3. Комуналне услуге односе се на воду и смеће у укупном износу 12.229,00 динара. Спецификација фактура и добављача са
појединачним износом фактура приказана је у прилогу овог извештаја.

4. Гориво и мазиво у укупном износу од 29.262,00 динара, као што је приказано у спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

5. Пошта и телефон у укупном износу од 4.997,00 динара- трошкови поште и трошкови телефона, интернета стечајног дужника, као и
трошкове телефона повереника у износу од 1.500,00 динара на месечном нивоу. Спецификација фактура и добављача са појединачним
износом фактура приказана је у прилогу овог извештаја.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Ангажовање по Уговору о делу Вучићевић Маријане из Крагујевца за период од 1.5.2019. године до
постојања потребе за ангажовањем, на пословима израде извештаја, праћења тока парничних поступака, изјашњења по налогу суда,
израде нацрта решења за деобу стечајне масе као и завршног рачуна, уз месечну нето  накнаду од 10.000,00 динара, при чему ће

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

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
Ст 211/2010 од 12.10.2018. године.
Ангажовање по Уговору о пружању књиговодствених услуга Агенције ACAUNT SERVIS DOO из Параћина, уз месечну бруто накнаду у
износу од 10.000,00 динара, за период од 01.10.2018. године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање накнаде зависити
од прилива новца на рачун стечајног дужника.

17. Ангажовање адвоката Дејане Зечевић из Крагујевца је одобрено Решењем Привредног суда у Београду дана 08.05.2017.године, по
уговору о пружању адвокатских  услуга у поступку стечаја, месечна накнада за заступање стечајног дужника износи 40.000,00 динара у
бруто износу.

НАПОМЕНА:

-Накнада трошкова стечајног управника:

У извештајном периоду тражени су стварно настали трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника у укупном износу од
30.000,00 динара и то за месец април, мај и јун у трошковником опредељеним и образложеним износима од по 10.000,00 динара.
Међутим стечајни судија је накнаду трошкова стечајног управника одобрио само за месец април у износу од 10.000,00 динара, па је
стечајни управник само тај износ приказао као стварно настали трошак.

-Накнада за заступање од стране адвоката:

У  извештајном периоду, стварно настали трошкови на име накнада за заступање од стране адвоката износе 120.000,00 динара, односно
у износима од по 40.000,00 динара, за сваки месец извештајног периода, а одoбрени су у износу од 80.000,00 динара и то за месец
април и мај, док за месец јун трошак на име накнада за заступање од стране адвоката није одобрен.

Овај износ стечајни управник је приказао као обавезу, имајући у виду да је наведени адвокат ангажован по Уговору о пружању
адвокатских услуга уз паушалну накнаду у износу од 40.000,00 динара, почев од 01.05.2017. године до окончања започетих послова, на
који уговор је дата сагласност решењем стечајног судије Привредног суда у Београду број 8.Ст.211/2010 од 08.05.2017. године.

Имајући у виду да наведени адвокат заступа стечајног дужника у судским и управним поступцима који су и даље у току, да је ангажован
уз паушалну накнаду, те да је само решење о ангажовању основ за исплату, стечајни управник је створио обавезу на име накнаде за
заступање за цео извештајни период, па су из тог разлога стварно настали трошкови већи од одобрених.

 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) 30.06.2019.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

24.348,88 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2019.

 5.

0,00

 4.

24.348,88

 2. 0,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

Наведена готовинска средства на почетку и на крају извештајног периода налазе се на текућем рачуну стечајног дужника број 205-
170575-38 у Комерцијалној банци у износу од 24.348,88 динара.

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.19.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2019.

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

ACAUNT SERVIS DOO1. 0,00

Адв. Дејана Зечевић2. 0,00

Вучићевић Маријана3. 0,00

0,00Укупно

Наведена лица су ангажована уз сагласност стечајног судије.

Коментар

6.

 5. 0,00

24.348,88

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

На дан

Укупно без депозита

0,00

Имовина

Некретнине, постројења и опрема

 4.

Депозит (продаја имовине, закуп)

 1.

Залихе

Стечајни биланс на крају периода

11.370.000,00

5

0,00

30.06.2019.

 2.

Потраживања

Друга финансијска средства (удели и акције)

630.430,28

12.024.779,16

Коментар

Имовину на крају извештајног периода чини:
1. Готовинска средства налазе се на: текућем рачуну стечајног дужника број 205-170575-38 у Комерцијалној банци у износу од 24.348,88
динара;
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 630.430,28 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

12.04.2019.  Достава плана трошкова за 04.2019. године
У складу са Законом, дана 12.04.2019. године суду је достављен план трошкова за период 01.04.2019 – 30.04.2019. године.

18.04.2019.  Приступ на рочиште и предмету 2.П.899/2018
Дана 18.04.2019. године, стечајни дужник, је преко пуномоћника, приступио на рочиште у поступку  2.П.899/2018 Привредног суда у
Крагујевцу.
Следеће рочиште је одређено за 30.07.2019. године.

17.06.2019.  Достава плана трошкова за 06.2019. године
У складу са Законом, дана 17.06.2019. године суду је достављен план трошкова за период 01.06.2019 – 31.06.2019. године.

13.05.2019.  Достава плана трошкова за 05.2019. године
У складу са Законом, дана 13.05.2019. године суду је достављен план трошкова за период 01.05.2019 – 31.05.2019. године.

13.05.2019.  Достава допуне плана трошкова за 04.2019. године
У складу са Законом, дана 13.05.2019. године суду је достављена допуна плана трошкова за период 01.04.2019 - 30.04.2019. године.

12.04.2019.  Достава плана трошкова за 04.2019. године
У складу са Законом, дана 12.04.2019. године суду је достављен план трошкова за период 01.04.2019 – 30.04.2019. године.

17.06.2019.  Текст изјашњења стечајног управника по налозима из решења стечајног судије број  II Ст.211/10 од
Дана 17.06.2019. године упућен предлог радњи за давање сагласности Текст  изјашњења стечајног управника по налозима из решења
стечајног судије број  II Ст.211/10 од 15.05.2019. године.

03.04.2019.  Извештаји  стечајног управника по налозима Привредног суда у Београду
Дана 03.04.2019. године Привредном суду у Београду упућени су извештаји  стечајног управника по налозима Привредног суда у
Београду број Р4.ст.556/2019 од 25.03.2019. године; Р4.ст.557/2019 од 25.03.2019. године; Р4.ст.558/2019 од 25.03.2019. године;
Р4.ст.560/2019 од 25.03.2019. године; Р4.ст.561/2019 од 25.03.2019. године.

05.04.2019.  Извештај стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије бр. 8.ст.211/2010 од 02.04.2019.
Дана 05.04.2019. године Привредном суду у Београду упућен је извештај  стечајног управника по налогу Закључка стечајног судије бр.
8.ст.211/2010 од 02.04.2019. године

12.04.2019.  Извештаји  стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије бр. 8.ст.211/2010 од 10.04.2019.
Дана 12.04.2019. године Привредном суду у Београду упућени су извештаји  стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије
бр. 8.ст.211/2010 од 10.04.2019. године.

12.04.2019.  Допунско изјашњење стечајног управника у поступцима по приговорима за суђење у разумном року у
Дана 12.04.2019. године Привредном суду у Београду упућен је Допунско изјашњење стечајног управника у поступцима по приговорима
за суђење у разумном року у предмету Ст.211/2010.
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22.04.2019.  Извештаји  стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије бр. 8.ст.211/2010 од 15.04.2019.
Дана 22.04.2019. године Привредном суду у Београду упућени су извештаји  стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије
бр. 8.ст.211/2010 од 15.04.2019. године.

23.04.2019.  Извештаји  стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије бр. 8.ст.211/2010 од 19.04.2019.
Дана 23.04.2019. године Привредном суду у Београду упућени су извештаји  стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије
бр. 8.ст.211/2010 од 15.04.2019. године.

11.06.2019.  Извештај  стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије бр. 8.ст.211/2010 од 16.05.2019.
Дана 11.06.2019. године Привредном суду у Београду упућени је извештај  стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије
бр. 8.ст.211/2010 од 16.05.2019. године.

02.04.2019.  Стање на рачуну на дан 01.04.2019. године
Дана 02.04.2019. године АЛСУ је достављен извештај о стању на рачуну стечајног дужника са стањем на дан 01.04.2019. године.

03.05.2019.  Стање на рачуну на дан 01.05.2019. године
Дана 03.05.2019. године АЛСУ је достављен извештај о стању на рачуну стечајог дужника са стањем на дан 01.05.2019. године.

03.06.2019.  Стање на рачуну на дан 01.06.2019. године
Дана 03.06.2019. године АЛСУ је достављен извештај о стању на рачуну стечајог дужника са стањем на дан 01.06.2019. године.

03.04.2019.  Пријем решења о одбреном плану трошкова за март 2019. године
Дана 03.04.2019. године примљено је решење Привредног суда у Београду број Ст.211/2010 од 13.03.2019. године којим се одобрава
план трошкова за месец март 2020. године.

05.04.2019.  Опомена пред подношење предлога за извршење
дана 05.04.2019. године примљена је опомена пред подношење предлога за извршење на основу веродостојне исправе од стране
Елекропривреда Србије, огранак ЕПС Снабдевање.

20.05.2019.  Пријем решења о одбрењу плана трошкова за месец мај 2019. г.
Дана 20.05.2019. године, примљено је решење Привредног суда у Београду број Ст.211/2010  од 15.05.2019. године којим се одобрава
план трошкова за месец мај 2019. године.

09.05.2019.  Сагласност АЛСУ на план трошкова за мај 2019. године
Дана 09.05.2019. године примљена је сагласност АЛСУ број 83/02-27-7664 од 07.05.2019. године на план трошкова за месец мај 2019.
године.

05.06.2019.  Сагласност АЛСУ на план трошкова за јун 2019. године
Дана 05.06.2019. године примљена је сагласност АЛСУ на план трошкова за месец јун 2019. године број 83/02-27-9459 од 31.05.2019.
године.

24.06.2019.  Пријем решења о одобреном плану трошкова за јун 2019. године
Дана 24.06.2019. године, примљено је решење Привредног суда у Београду број Ст.211/2010 од 20.06.2019. године којим се одобрава
план трошкова за месец јун 2019. године.

24.04.2019.  Пријем упозорења пред обуставу испоруке ел. енергије
Дана 24.04.2019. године, примљено је упозорење пред обуставу испоруке ел. енергије на гарантованом снабдевању од стране
Електропривреде Србије.
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Прилози

16.06.2020.Датум:

АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД
БЕОГРАД

Назив стечајног дужника:

Број предмета: Ст. 211/2010

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2019. 30.06.2019.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,002019-013 S 30.04.2019.

Спасојевић Оливера 7.000,002019-014-S 30.04.2019.

ДЕВЕТИ МАРТ 7.000,002019-015 S 31.05.2019.

Спасојевић Оливера 7.000,002019-016 S 31.05.2019.

Спасојевић Оливера 7.000,002019-017 S 30.06.2019.

Укупно: 35.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)

ДЕВЕТИ МАРТ 1.927,002019-012 S 22.04.2019.

Спасојевић Оливера 1.524,002019-011 S 22.04.2019.

Укупно: 3.451,00

Укупни приходи: 38.451,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2019.за период од: 30.06.2019.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

АЛСУ 30.000,00П 05/19 01.05.2019.

АЛСУ 30.000,00П 06/19 01.06.2019.

АЛСУ 30.000,00П 04/19 01.04.2019.

Укупно: 90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

АЛСУ 10.000,00Т 04/19 01.04.2019.

Укупно: 10.000,00

100.000,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија

ЕПС Снабдевање 4.414,98293925080 31.05.2019.

ЕПС Снабдевање 4.414,98300880651 30.06.2019.

ЕПС Снабдевање 4.414,98288447886 30.04.2019.

Укупно: 13.244,94

Комуналне услуге

ЈКП"БУКУЉА"
106,00

1-000241-
0311723

31.05.2019.

ЈКП"БУКУЉА"
106,00

1-000241-
0311731

31.05.2019.

ЈКП"БУКУЉА"
1.821,00

1-000241-
0311758

31.05.2019.

9АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТРЕЛА-ШУМАДИЈА" АД БЕОГРАД - Извештај за  април - јун 2019.



Комуналне услуге

ЈКП"БУКУЉА"
106,00

1-000241-
0311766

31.05.2019.

ЈКП"БУКУЉА"
106,00

1-000241-
0311740

31.05.2019.

ЈКП"БУКУЉА"
106,00

1-000241-
0310905

31.05.2019.

ЈКП"БУКУЉА"
106,00

1-000241-
0315141

31.05.2019.

ЈКП"БУКУЉА"
1.628,00

1-000241-
0311367

31.05.2019.

ЈКП"БУКУЉА"
106,00

1-000243-
0310905

30.06.2019.

ЈКП"БУКУЉА"
1.665,00

1-000243-
0311367

30.06.2019.

ЈКП"БУКУЉА"
106,00

1-000243-
0311723

30.06.2019.

ЈКП"БУКУЉА"
106,00

1-000243-
0311731

30.06.2019.

ЈКП"БУКУЉА"
106,00

1-000243-
0311740

30.06.2019.

ЈКП"БУКУЉА"
1.821,00

1-000243-
0311758

30.06.2019.

ЈКП"БУКУЉА"
106,00

1-000243-
0311766

30.06.2019.

ЈКП"БУКУЉА"
106,00

1-000243-
0315141

30.06.2019.

ЈКП"БУКУЉА"
106,00

1-000239-
0315141

30.04.2019.

ЈКП"БУКУЉА"
1.565,00

1-000239-
0311367

30.04.2019.

ЈКП"БУКУЉА"
106,00

1-000239-
0310905

30.04.2019.

ЈКП"БУКУЉА"
106,00

1-000239-
0311740

30.04.2019.

ЈКП"БУКУЉА"
106,00

1-000239-
0311766

30.04.2019.

ЈКП"БУКУЉА"
1.821,00

1-000239-
0311758

30.04.2019.

ЈКП"БУКУЉА"
106,00

1-000239-
0311731

30.04.2019.

ЈКП"БУКУЉА"
106,00

1-000239-
0311723

30.04.2019.

Укупно: 12.229,00

Гориво и мазиво

Агенција "Бона Фидес" 6.850,00ГМ 04/19 30.04.2019.

Агенција "Бона Фидес" 22.412,00ГМ 04-19 31.05.2019.

Укупно: 29.262,00

Пошта и телефон

Агенција "Бона Фидес" 393,00190003005520 31.05.2019.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,00ПТТ 06/19 01.06.2019.

Агенција "Бона Фидес" 564,00190003006606 30.06.2019.

Агенција "Бона Фидес" 1.040,00190003004197 30.04.2019.

Агенција "Бона Фидес" 1.500,00ПТТ 04/19 30.04.2019.

Укупно: 4.997,00

Бруто зараде по уговору о делу

Вучићевић Маријана 18.195,05УГ 05/19 ВМ 01.05.2019.

Вучићевић Маријана 18.195,00УГ 06/19 ВМ 01.06.2019.

Укупно: 36.390,05

Књиговодствене услуге

ACAUNT SERVIS DOO 10.000,00УГ 05/19 АЦ 01.05.2019.

ACAUNT SERVIS DOO 10.000,00УГ 06/19 АЦ 30.06.2019.

ACAUNT SERVIS DOO 10.000,00УГ 04/19 АЦ 30.04.2019.

Укупно: 30.000,00
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Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Дејана Зечевић 40.000,00УГ 05/19 ДЗ 01.05.2019.

Адвокат Дејана Зечевић 40.000,00УГ 04/19 ДЗ 30.04.2019.

Адвокат Дејана Зечевић 40.000,00УГ 06/19 ДЗ 30.06.2019.

Укупно: 120.000,00

246.122,99Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 346.122,99

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

01.04.2019. 24.348,88Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2019.за период од: 30.06.2019.

Укупно: 0,00

0,00Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2019. 24.348,88
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