
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

1-Ст-151/2014

17.07.2015.

МИЛВУС ДОО Београд (Нови Београд)

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Број лиценце: 155-0150

20501375Матични број:

1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2041099250010-63Текући рачуни стечајног дужника:

2) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2045150000034-7

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5.  овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
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:01.04.2015. 30.06.2015.

 9.

Остала имовина

0,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

64.270,64Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

64.270,64

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

0,00

 8.

01.04.2015.

 10.

0,00

0,00

Списак  имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена1

1а
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 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

64.270,64

0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

0,00

Коригована вредност
имовине

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

 8.

0,00

0,00

0,00

Дати аванси

Удели или акције код других лица

Износ повећања по
процењеној вредности

 4.

0,00

 1.

Потраживања

0,00

 3.

Готовина и готовински еквиваленти

0,00

64.270,64

Укупно

0,00

 8.

64.270,64Готовина и готовински еквиваленти

 7.

Потраживања

 5. Удели или акције код других лица

0,00

0,00

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

0,00

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

64.270,64

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

0,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

0,00

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

0,00

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Потраживања

0,00

0,00

 4.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 1.

 6.

Остала имовина

0,00

Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене

0,00

 7. 0,00 0,00

 5.

0,00

0,00

Имовина

0,00

Залихе

Повећање

Дати аванси

0,00

0,00

0,00

Смањење

0,00

0,00

Коригована
вредност
имовине
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Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

0,00

0,00

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Лиценце и патенти

 4.

 1.

0,00

 3.

Потраживања (настала у извештајном периоду)

0,00

Предујам за покретање стечаја

Залихе 0,00

 8.

0,00

0,00

Удели или акције код других лица

0,00

Списак готовинских прилива и одлива

0,00

0,00

 7.

Наплата потраживања

0,00

 5.

Повраћај орочених средстава

0,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

Закуп (у извештајном периоду)

2

 6.

0,00

Остала имовина

 11.

Враћени аванси

 12.

 13.

0,00

 9.

 10.

Камате и други финансијски приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,0029.677,40

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

29.677,40

0,00

0,00

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 29.677,401. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 29.677,400,00

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

0,00 0,003. Прелиминарна награда ст. управника 0,00 0,000,00

0,00 0,00
4.

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

0,00 25.610,005. Накнада трошкова стечајног управника 25.610,00 0,0025.610,00

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 25.610,000,00 25.610,00 55.287,40 29.677,40

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

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

0,00 0,002. Електрична енергија 0,00 0,000,00

0,00 0,003. Комуналне услуге 0,00 0,000,00

0,00 0,004. Гориво и мазиво 0,00 0,000,00

0,00 0,005. Пошта и телефон 0,00 0,000,00

0,00 0,006. Набавка сировина и репроматеријала 0,00 0,000,00
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Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

Обавезе стечајне масе

Плаћени
трошкови у

извештајном
периоду

Стварно настали
трошкови у

извештајном
периоду

Одобрени
планирани

трошкови по
закључку

стечајног судије

Неизмирене
обавезе на

почетку
извештајног

периода

Врста одлива

0,00 0,007. Текуће одржавање 0,00 0,000,00

0,00 1.418,058. Платни промет 0,00 0,001.418,05

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

0,00 0,0015. Бруто зараде по уговору о делу 0,00 0,000,00

0,00 15.000,0016. Књиговодствене услуге 15.000,00 0,0015.000,00

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

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

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

0,00 0,0020. ПДВ 0,00 0,000,00

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

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

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

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

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 16.418,050,00 15.000,00 16.418,05 0,00

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику

2в

0,00

0,00

2.

0,00

0,00

0,00

4.

0,00

Неизмирене
обавезе на крају

извештајног
периода

0,00

0,00

Средства исплаћена власницима капитала

0,00

I исплатни ред

1.

III исплатни ред

0,00

9.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

0,00

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

0,003.

III исплатни ред - разлучни као стечајни

II исплатни ред

Исплаћене
обавезе у

извештајном
периоду

Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)

0,00

0,00

0,00

Укупно без депозита

0,00

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

0,00

0,000,00 0,008. IV исплатни ред

0,00

0,000,000,00Заложни повериоци7. 0,00
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Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2015.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

64.270,64 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2015.

 5.

42.028,05

 4.

51.919,99

 2. 29.677,40

 6.

Укупан одлив

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.15.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2015.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

фокус плус1. 15.000,00

15.000,00Укупно

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

0,00

0,00

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

51.919,99

Лиценце и патенти

0,00

51.919,99

 8.

30.06.2015.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства
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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 судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

08.05.2015.  Обрада пријаве потраживања
стечајном управнику достављена је само једна пријава потраживања, предата суду дана 04.05.2015. године.

11.05.2015.  Испитивање уредности и потпуности
До дана израде листе, поднета је само једна пријава потраживања и то од стране МФ-ПУ-филијала Нови Београд. Стечајни управник
оценио да је иста садржи елементе прописане чланом 111 Закона о стечају  и да је поднета у року из решења о отварању стечаја, тј. да
је благовремена.

11.05.2015.  Израда листе потраживања
Стечајни управник доставио суду листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште одређено за 18.05.2015. године.
Одредбама члана 113 став 3. Закона о стечају утврђена је обавеза да стечајни управник „најкасније десет дана пре дана одржавања
испитног рочишта достави листу потраживања стечајном судији“ ради истицања на огласној табли суда што у предметном стечају није
било могуће јер је прва и до сада једина пријава потраживања поднета суду дана 04.05.2015. године, стечајном управнику 08.05.2015.
године тако да је стечајни управник првог радног дана сачинио листу коју је доставио суду ради истицања на огласну таблу суда.

11.05.2015.  Истицање листе потраживања на огласну таблу суда
Истакнута листа признатих и оспорених потраживања на огласној табли суда за потребе испитног рочишта чије одржавање је одређено
за 18.05.2015.

01.06.2015.  Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Достављем извештај суду и АЛСУ о току поступка стечаја и стању стечајне масе стечајног дужника "MILVUS" d.o.o. Београд у стечају за
период од дана отварања стечаја  до 31.12.2014. године и за први квартал 2015. године.

11.05.2015.  достава ЕФИ-а за прво поверилачко рочиште
Решењем суда о отварању стечаја од 16.12.2014. године, прво поверилачко рочиште одређено је за 05.03.2015. године.
Како је на дан одређен за одржавање поверилачког рочишта суд констатовао да  оглас о отварању стечаја с позивом повериоцима да
присуствују на поверилачком рочишту није објављен у "Сл. гласнику  РС" суд је донео решење да се поверилачко рочиште не одржи
услед непостојања процесних услова и исто је одређено непосредно пре испитног рочишта које је  решењем о отварању стечаја
одређено за 18.05.2015. године у 13,00 часова.
За потребе поверилачког рочишта, стечајни управник је, сагласно одредбама члана 109. став 3. Закона о стечају, израдио ЕФИ и
доставио га суду.

21.05.2015.  решење о банкротству
Дана 18.05.2015. године донето решење да се стечајни поступак спроводи банкротством стечајног дужника, у смислу члана 161. Закона
о стечају.

06.04.2015.  захтев за  враћање привремено одузетог ПИБ-а
У поступку обавештавања пореске управе да је над стечајним дужником отворен стечај, стечајни управник је дошао до сазнаања да је
предузећу "MILVUS" д.о.о. привремено одузет ПИБ. Поднео је захтев за повраћај ПИБ-а

10.04.2015.  решење о враћању привремено одузетог ПИБ-а
Преузето решење у ПУ Нови Београд бр. 43-01-2/15-10080/434 од 09.04.2015. године којим је укинуто решење ПУ којим је пореском
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обвезнику-сада стечајном дужнику привремено одузет ПИБ

15.04.2015.  решење суда о преносу средстава са рачуна судског депозита
стечајни управник поднео је 03.04.2015. предлог да му стечајни судија одобри пренос средстава са рачуна судског депозита које је
уплатио предлагач на име предујма вођења поступка стечаја, што је одобрено Решењем   15.04.2015. године

15.04.2015.  сагласност стечајног судиије за ангажовање књиговодствене агенције
стечајни управник поднео је14.04.2015. предлог да му стечајни судија одобри ангажовање стручног лица за рачуноводствено-
књиговодствене послове што му је  одобрено Решењем  суда  15.04.2015. године

11.05.2015.  достављање ЕФИ-а
стечајни управник достави економско-финансијски извештај суду ради истицања на ОТС а за потребе одржавања првог поверилачког
рочишта одређеног за а18.05.2015. године.

11.05.2015.  листа потраживања за испитно рочиште
Решење о отварању стечаја с позивом повериоцима да пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном
дужнику, објављено је у "Сл. гласнику РС" дана 06.03.2015. године.
У досадашњем току поступка, достављена је само једна пријава потраживања, коју је стечајни управник преузео у судској пошти дана
08.05.2015. године због чега није био у могућности да поступи сагласно одредбама члана 113 став 3. Закона о стечају и да „најкасније
десет дана пре дана одржавања испитног рочишта достави листу потраживања стечајном судији“ што чини првог радног дана по
пријему и обради поднете пријаве потраживања и  доставља суду, листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште
одређено за 18.05.2015. године.

18.05.2015.  поверилачко рочиште и одлука о банкротству стечајног дужника
На поверилачко рочиште нису приступили уредно позвани повериоци, стечајни управник је остао усвему код поснетог  ЕФИ и
предложио да се поступак стечаја оконча банкротством. Стечајни судија донео је решење да се поступак стечаја наствља банакротством

18.05.2015.  испитно рочиште
На испитном рочишту нису приступили повериоци, стечајни управник се изјаснио да остао усвему код листе признатих и оспорених
потраживања коју је доставио 11.05.2015. године а у којој се изјаснио о само једној пријави потраживања коју је добио преко суда као и
да до дана одржавањаа испитнг рочишта му није стигла ни једна друга пријава потраживања. Стечајни судија донео је решење да се
усваја листа признатих и оспорених потраживања поверилаца и да ће се Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања са
поукомо првном леку доствити у писеном отправку стечајном управику и повериоцу

21.05.2015.  решење о банкротству
Стечајни управник преузео решење суда бр. 1-Ст-151/2014 од 18.05.2015. године да се стечајни поступак над стечајним дужником
наставља банакротством

28.05.2015.  привремено одузимање ПИБ-а и захтев за активирање
У ПУ Нови Београд, преузето је решење  МФ - ПУ бр. 43-01-1/15-I0080/3110 од 19.05.2015. године којим се стечајном дужнику
привремено одузима ПИБ јер није доставио ППДВ за први квартал 2015. године. Како је стечајни дужник за први квартал ППДВ пријаву
поднео  дана 05.05.2015. године, стечајни управник је поднео исти дан захтев за повраћај ПИБ-а

15.06.2015.  повраћај ПИБ-а
Решењем МФ- ПУ Централа бр. 43-01-2/15-I0080/798 од 10.06.2015. године, пореском обвезнику "MILVUS" д.о.о. Београд - у стечају
враћен је привремено одузет ПИБ. Решење је преузето у ПУ Нови Београд код референта канцеларијске контроле
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Прилози

17.07.2015.Датум:

МИЛВУС ДОО Београд (Нови Београд)Назив стечајног дужника:

Број предмета: 1-Ст-151/2014

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2015. 30.06.2015.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2015.за период од: 30.06.2015.

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја
29.677,40

POVRACAJ_PREDU
JMA-1699254

20.04.2015.

Укупно: 29.677,40

Накнада трошкова стечајног управника

Вујачић Жарко 25.610,0001/2015 14.04.2015.

Укупно: 25.610,00

55.287,40Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Sberbank Srbija A.D.- Beograd

203,05

Провизија и
други
финансијски
расходи

21.04.2015.

Sberbank Srbija A.D.- Beograd

1.200,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

04.06.2015.

Sberbank Srbija A.D.- Beograd

15,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

04.06.2015.

Укупно: 1.418,05

Књиговодствене услуге

Фокус плус 15.000,00Ф01/2015 14.04.2015.

Укупно: 15.000,00

16.418,05Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 71.705,45
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2041099250010-63
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2045150000034-7
Banka Intesa, 160-31637-23

01.04.2015. 64.270,64Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2015.за период од: 30.06.2015.

Предујам за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечаја 29.677,4020.04.2015.

Укупно: 29.677,40

29.677,40Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2015.за период од: 30.06.2015.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Вујачић Жарко 25.610,0021.04.2015.

Укупно: 25.610,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет

Sberbank Srbija A.D.- Beograd 203,0521.04.2015.

Sberbank Srbija A.D.- Beograd 1.200,0004.06.2015.

Sberbank Srbija A.D.- Beograd 15,0004.06.2015.

Укупно: 1.418,05

Књиговодствене услуге

Фокус плус 15.000,0021.04.2015.

Укупно: 15.000,00

42.028,05Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2015. 51.919,99
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