
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2. Ст.216/2011

19.07.2012.

Индустрија хемијских производа ПРАХОВО - СОЛИ ДОО
Прахово

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Број лиценце:

07252277Матични број:

1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364223-15Текући рачуни стечајног дужника:

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:01.04.2012. 30.06.2012.

 9.

Остала имовина

1.169.456.887,80

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

1.170.633.261,11Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

21.439,83

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.154.881,68

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

51,80

 8.

01.04.2012.

 10.

0,00

0,00

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

1а

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 21.439,83 динара.
4. Дати аванси - 51,80 динара (уплаћен аванс по предрачуну добављачу ДОО "Шермис" Кладушница у укупном износу од 5.180,00
динара, предвиђен проценат наплате 1%, по основу података бившег књиговође стечајног дужника и приказаног стања у ЕФИ-у).
5. Потраживања у износу од 1.154.881,68 динара (предвиђен проценат наплате 1%).
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 1.169.456.887,80 динара (процењена вредност имовине стечајног дужника
према ЕФИ-у и урађеној процени судског вештака).

Укупно без депозита на дан 01.04.2012.године - 1.170.633.261,11 динара.

1Индустрија хемијских производа ПРАХОВО - СОЛИ ДОО Прахово - Извештај за  април - јун 2012.



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

1.170.633.261,11

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

1.169.456.887,80

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

51,80

21.439,83

Укупно

1.154.881,68

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине или производње.

 8.

21.439,83Готовина 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

1.154.881,68

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

51,80

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

1.170.633.261,11

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

1.169.456.887,80

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

0,000,00

Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

1.169.456.887,80

Укупно

51,80

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

1.170.611.821,28

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

1.154.881,68

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

2Индустрија хемијских производа ПРАХОВО - СОЛИ ДОО Прахово - Извештај за  април - јун 2012.



Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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

0,000,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

0,00

0,00

0,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду није остварен готовински прилив.

3Индустрија хемијских производа ПРАХОВО - СОЛИ ДОО Прахово - Извештај за  април - јун 2012.



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

70.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 70.000,000,00

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

87.474,00 167.474,005. Накнада трошкова стечајног управника 167.474,00 254.948,000,00

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 0,00157.474,00 167.474,00 167.474,00 324.948,00

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

389,00 515,001. Канцеларијски материјал 8.800,00 0,00904,00

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

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

7.063,50 21.771,904. Гориво и мазиво 21.771,90 28.835,400,00

1.804,00 6.681,005. Пошта и телефон 11.200,00 7.207,001.278,00

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 1.010,008. Платни промет 4.000,00 0,001.010,00

236.823,00 197.343,009. Премија осигурања 197.343,00 434.166,000,00

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

45.180,72 135.542,1615. Бруто зараде по уговору о делу 135.546,00 180.722,880,00

10.000,00 30.000,0016. Књиговодствене услуге 30.000,00 40.000,000,00

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 60.000,00 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 5.783,2024. Остали трошкови стечајне масе 6.000,00 0,005.783,20

133.120,10 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 133.120,100,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 8.975,20434.380,32 474.660,90 398.646,26 824.051,38

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 167.474,00 динара:
5. Накнада трошкова стечајног управника - 147.474,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћених трошкова стечајног поступка.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 398.646,26 динара:
1. Услуге фотокопирања у износу од  515,00 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 21.771,90 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна моб.тел.повереника - 6.681,00 динара.

Коментар

4Индустрија хемијских производа ПРАХОВО - СОЛИ ДОО Прахово - Извештај за  април - јун 2012.



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

8. Платни промет - 1.010,00 динара.
9. Премија осигурања - 197.343,00 динара - ДДОР Нови Сад.
15. Бруто зарада за два ангажована лица у извештајном периоду - 135.542,16 динара.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
24. Остали трошкови стечајне масе - 5.783,20 динара (накнада АПР-у за промену чланов/удела, општинске таксе за уложене жалбе и
накнада СКН неготин за издавање уверења).

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 8.975,20 динара:
1. Услуге фотокопирања у износу од  904,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 1.278,00 динара.
8. Платни промет - 1.010,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 5.783,20 динара (накнада АПР-у за промену чланов/удела, општинске таксе за уложене жалбе и
накнада СКН неготин за издавање уверења).

Сви настали и плаћени трошкови у извештајном периоду таксативно су наведени у спецификацији на крају кварталног извештаја.

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

186.117.114,93

I исплатни ред

 1.

III исплатни ред

188.133.392,78

7.

0,00

0,00

0,00

188.133.392,78

1.643.396,38

0,00

186.117.114,93

 5.

0,00

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

372.881,47 3.

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

372.881,47

Укупно без депозита

1.643.396,38

0,00

0,00

0,00

Врста одлива

Разлучни повериоци

0,00

Коментар

На одржаном испитном рочишту, а по сонову Решења и  Закључка Посл.Бр.2.Ст.216/2012 од 27.06.2012.године утврђена  је Листа
признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца разврстаних у следеће исплатне редове:
2.I исплатни ред - 1.643.396,38 динара,
3.II исплатни ред - 372.881,47 динара,
4.III исплатни ред - 186.117.114,93 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу -  188.133.392,78 динара.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2012.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

21.439,83 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2012.

 5.

8.975,20

 4.

12.464,63

 2. 0,00

 6.

Укупан одлив

5Индустрија хемијских производа ПРАХОВО - СОЛИ ДОО Прахово - Извештај за  април - јун 2012.



Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.04.2012.године - 21.439,83 динара.
2. Укупан прилив - 0,00 динара
3. Укупан одлив - 8.975,20 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2012.године - 12.464,63 динара

0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.04.12.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.06.2012.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени4

Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном

периоду

Дејан Васов1. 0,00

Зорана Миленковић2. 0,00

СР "Васов" Бор3. 0,00

0,00Укупно

На пословима  уноса података у ЕРС програм, административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног
поступка ангажовано је два лица по Уговору о делу у извештајном периоду:
- Дејан Васов - за месечну бруто зараду од 22.590,36 динара и
- Зорана Миленковић - за месечну бруто зараду од 22.590,36 динара .

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самосатлна радња за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора за бруто
месечну накнаду од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду није извршена исплата зараде за ангажована лица, као ни накнаде за књиговодствене услуге.

Коментар

 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

51,80

Депозит за продају имовине и/или закуп

1.154.881,68

1.169.456.887,80

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

1.170.624.285,91

Лиценце и патенти

0,00

12.464,63

 8.

30.06.2012.

0,00

 6.

Укупно без депозита

0,00 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.06.2012.године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 12.464,63 динара.
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4. Дати аванси - 51,80 динара (уплаћен аванс по предрачуну добављачу ДОО "Шермис" Кладушница у укупном износу од 5.180,00
динара, предвиђен проценат наплате 1%, по основу података бившег књиговође стечајног дужника и приказаног стања у ЕФИ-у).
5. Потраживања у износу од 1.154.881,68 динара (предвиђен проценат наплате 1%).
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 1.169.456.887,80 динара (процењена вредност имовине стечајног дужника
према ЕФИ-у и урађеној процени судског вештака).

Укупно без депозита на дан 30.06.2012.године - 1.170.624.285,91 динара.

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

17.04.2012.  Предлог радњи - План трошкова за мај 2012.године
Достављен Агенцији за приватизацију Београд предлог радњи - трошковник за мај месец 2012. године на одобравање.

17.04.2012.  Трошковник за април 2012.године
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију, план трошкова за април 2012.године предат стечајном судији на давање
сагласности.

17.04.2012.  Предлог радњи - 1.квартални извештај за 2012.годину
Предат Агенцији за приватизацију на давање сагласности на први квартални извештај за 2012.годину.

20.04.2012.  Предлог радњи - ангажовање лица
Предат Агенцији за приватизацију предлога радњи - давање сагласности на ангажовање лице потребних на пословима које захтева
редован ток вођења стечајног поступка.

23.04.2012.  Захтев за уређење пријаве потраживања
Послат захтев за уређење пријаве потраживања стечајном повериоцу ХИП Азотара Панчево.

25.04.2012.  Трошковник за мај/12
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију, предат стечајном судији на давање сагласности план трошкова за мај
2012.године.

25.04.2012.  Захтев за сагласност за ангажовање лица
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију, предат Захтев стечајном судији за давање сагласности на ангажовање лице
потребних на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

08.05.2012.  Ангажовање лица
Након добијене сагласности Агенције за приватизцију и стечајног судије ангажована два лица на пословима које захтева редован ток
вођења стечајног поступка.

14.05.2012.  Захтев за измирење дуга
Послат захтев за измирење дуга уз обавештење о промени рачуна дужнику DOO Neochimiki Beograd.

14.05.2012.  Поновљени захтеви за уређење пријаве потраживања
Послати поновљени захтеви за уређење пријаве потраживања ИХП Прахово Холдинг и зависним предузећима - МЕГ, Крајина и Комерц.
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16.05.2012.  Предлог радњи - повлачење изјашњења по пријавама
Послат Агенцији за приватизацију предлог радњи - давање сагласности на повлачење изјашњења по пријава бр.89, 91, 94 и 166 из Листе
потраживања стечајних и разлучних поверилаца предате суду за испитно рочиште заказано за 20.03.2012.године, а уместо истих за
наставак испитног рочишта заказан за 23.05.2012.године у листу се уносе изјашњења за пријаве под истим редним бројевима где су
призната потраживања у 3.исплатном реду.

16.05.2012.  Предлог радњи - Листа признатих и оспорених потраживања
Послат Агенцији за приватизацију предлог радњи - давање сагласности на Листу признатих и оспорених стечајних и разлучних
поверилаца, ради презентовања на наставку испитног рочишта заказаном за 23.05.2012.године и истицање исте на огласној табли
Привредног суда у Зајечару.

17.05.2012.  Листа признатих и оспорених потраживања - повлачење изјашњења
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на повлачење изјашњења по пријава бр.89, 91, 94 и 166 из Листе потраживања
стечајних и разлучних поверилаца предате суду за испитно рочиште заказано за 20.03.2012.године, а уместо истих за наставак испитног
рочишта заказан за 23.05.2012.године у листу се уносе изјашњења за пријаве под истим редним бројевима где су призната
потраживања у 3.исплатном реду, Листа предата Привредном суду у Зајечару за потребе наставка испитног рочишта за
23.05.2012.године.

17.05.2012.  Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на Листу признатих и оспорених стечајних и разлучних поверилаца, ради
презентовања на наставку испитног рочишта заказаном за 23.05.2012.године и истицање исте на огласној табли Привредног суда у
Зајечару, горе поменута Листа предата суду и истакнута на огласној табли Привредног суда у Зајечару.

17.05.2012.  Предлог радњи - План трошкова за 06/12
Послат Агенцији за приватизацију предлог радњи - давање сагласности на план трошкова за јун месец 2012.године.

23.05.2012.  Испитно рочиште - Решење и Закључак
На одржаном наставку испитног рочишта, након излагања листе признатих и оспорених потраживања и чињенице међу присутним
повериоцима није било примедби на прочитану Листу, суд доноси Решење којим се утврђује Листа признатих и оспорених
потраживања која је достављена Суду 14.03.2012.године и Листе предате 17.05.2012.године, као и Решење којим се заказује допунско
испитно рочиште за 27.06.2012.године.
Истог дана стечајни судија доноси Закључак којим се утврђује Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних
поверилаца.

28.05.2012.  Трошковник за 06/12
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију предат стечајном судији на давање сагласности план трошкова за јун
2012.године.

28.05.2012.  Предлог радњи - допуна трошковника за 06/12
Послат Агенцији за приватизацију предлог радњи - давање сагласности на план трошкова за јун 2012.године.

01.06.2012.  Жалба на Решење локалне пореске администрације
Упућена Жалба на Решење Локалне пореске администрације Опшитне Неготин донетог на име утврђеног пореза на имовину за
2012.годину у укупном износу од 2.421.181,96 динара.

01.06.2012.  Поднета Жалба на Решење локалне пореске администрације
Поднета Жалба на Решење Локалне пореске администрације Опшитне Неготин донетог на име утврђене накнаде за заштиту и
унапређење животне средине за 2012.годину.

04.06.2012.  Захтев за измирење дуга и опомена пред утужење
Дужницима стечајног дужника послати Захтеви за измирење дуга и опомена пред утужење.

05.06.2012.  Предлог радњи - Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца
Предат Агенцији за приватизацију на давање сагласностзи Предлог радњи - Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца
ради презентовања на испитном рочишту заказаном за 27.06.2012.године.

12.06.2012.  Изјашњење по достављеном Захтеву РГЗ СКН Неготин
На основу достављеног Захтева бр.952-02/-802/2012-1, а у вези захтева повериоца "Albero Enterprises Linitet" са Кипра о упису хипотеке,
послато изјашњење по наводима из Захтева.

18.06.2012.  Предлог радњи - план трошкова за јул 2012.године
Послат Агенцији за приватизацију предлог радњи - давање сагласности на план трошкова за јул месец 2012.године.

20.06.2012.  Предлог радњи - ангажовање лица
Агенцији за приватизацију упућен предлог радњи за давање сагласност за ангажовање два лица по Уговору о делу на пословима које
захтева редован ток вођења стечајног поступка.

20.06.2012.  Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца
Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, за потребе презентовања на испитном рочишту
заказаном за 27.06.2012.године и објављивања исте на Огласној табли Суда, након добијене сагласности Агенције за приватизацију,
предата Привредном суду у зајечару.
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27.06.2012.  Трошковник за 07/12
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију план трошкова за јул месец 2012.године предат стечајном судији на давање
сагласности.

27.06.2012.  Испитно рочиште - Решење и Закључак
На одржаном испитном рочишту, након излагања Листе признатих и оспорених потраживања поверилаца и констатције да није било
примедби на прочитану Листу, суд донео решење којим се утврђују допунска Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и
стечајних поверилаца.
На основу напред наведеног стечајни судија донео је Закључак Посл.Бр.2.Ст.216/2012 од 27.06.2012.године којим је утврђена  допунска
Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

27.06.2012.  Предлог радњи - ангажовање адвоката
Послат Агенцији за приватизацију предлог радњи за давање сагласности на агажовање адвоката Милосављевић Златка из Зајечара за
заступање стечајног дужника у предметима пред Привредним судом у Зајечару и Основним судом у Зајечару.

28.06.2012.  Ангажовање лица
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на ангажовање лица потребинх на пословим које подразумева редован ток
вођења стечајног поступка, предат захтев за ангажовање и стечајном судији на давање сагласности.

29.06.2012.  Захтев за достављање података
Упућен Захтев Локалној пореској администрацији општине Неготин за доставу података у вези издатих Решења о утврђивању накнаде
за заштиту и унапређење животне средине, с обиром да су издата два Решења са различитим датумима, износима и бројевима.

30.06.2012.  Захтев за сагласност за ангажовање адвоката
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на агажовање адвоката Милосављевић Златка из Зајечара за заступање стечајног
дужника у предметима пред Привредним судом у Зајечару и Основним судом у Зајечару, захтев упићен и стечајном судији за давање
сагласности за ангажовање истог.

30.06.2012.  Редован ток вођења стечајног поступка
У извештајном периоду уредно евидентиране све настале обавезе, као и њихова плаћања сходно одобреним трошковницима.
Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, обилазак имовине стечајног
дужника, одлазак у Привредни суд у Зајечару, а све сходно одредбама чланова Закона о стечају.
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Прилози

19.07.2012.Датум:

Индустрија хемијских производа ПРАХОВО - СОЛИ ДОО
Прахово

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 2. Ст.216/2011

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2012. 30.06.2012.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Укупно: 0,00

Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.04.2012.за период од: 30.06.2012.

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,00април/12 01.04.2012.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 67.474,00мај/12 01.05.2012.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,00јун/12 01.06.2012.

Укупно: 167.474,00

167.474,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

SZTR "GM Copy Com" Bor 515,000478/12 01.05.2012.

Укупно: 515,00

Гориво и мазиво

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 7.063,5004/12 гориво 01.04.2012.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 7.354,2005/12 гориво 01.05.2012.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 7.354,2006/12 гориво 01.06.2012.

Укупно: 21.771,90

Пошта и телефон

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 1.500,0004/12 мобилни 01.04.2012.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 1.500,0005/12 мобилни 01.05.2012.

ПТТ трошкови 220,00ПТТ 04/12 01.04.2012.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 1.500,0006/12 мобилни 01.06.2012.

ПТТ трошкови 831,00ПТТ 05/12 01.05.2012.

ПТТ трошкови 1.130,00ПТТ 06/12 01.06.2012.

Укупно: 6.681,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

210,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.04.2012.
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Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd

25,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.05.2012.

Banca Intesa A.D.- Beograd

25,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

21.05.2012.

Banca Intesa A.D.- Beograd

365,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.05.2012.

Banca Intesa A.D.- Beograd

90,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

11.06.2012.

Banca Intesa A.D.- Beograd

295,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.06.2012.

Укупно: 1.010,00

Премија осигурања

ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина 65.781,00794145151/4 24.04.2012.

ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина 65.781,00794145151/5 24.05.2012.

ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина 65.781,00794145151/6 24.06.2012.

Укупно: 197.343,00

Бруто зараде по уговору о делу

Васов Дејан
22.590,36

1/12 Уговор-
април/12

01.04.2012.

Васов Дејан
22.590,36

1/12 Уговор-
мај/12

01.05.2012.

Миленковић Зорана
22.590,36

02/12 Уговор-
април/12

01.04.2012.

Миленковић Зорана
22.590,36

02/12 Уговор-
мај/12

01.05.2012.

Васов Дејан
22.590,36

1/12 Уговор-
јун/12

01.06.2012.

Миленковић Зорана
22.590,36

02/12 Уговор-
јун/12

01.06.2012.

Укупно: 135.542,16

Књиговодствене услуге

СР "Васов" Бор
10.000,00

1/12 Анекс-
април/12

01.04.2012.

СР "Васов" Бор
10.000,00

1/12 Анекс-
мај/12

01.05.2012.

СР "Васов" Бор 10.000,001/12 Анекс-јун/12 01.06.2012.

Укупно: 30.000,00

Остали трошкови стечајне масе

РГЗ СКН Неготин 2.983,20131/2012 23.04.2012.

АПР Београд
2.500,00

АПР-
члнови/удели

29.05.2012.

РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет,финансије и локалну
пореску администарцију 300,00

Таксе 04.06.2012.

Укупно: 5.783,20

398.646,26Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 566.120,26
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Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-86522-94
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364223-15

01.04.2012. 21.439,83Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2012.за период од: 30.06.2012.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

SZTR "GM Copy Com" Bor 389,0021.04.2012.

SZTR "GM Copy Com" Bor 515,0007.06.2012.

Укупно: 904,00

Пошта и телефон

ПТТ трошкови 304,0010.05.2012.

ПТТ трошкови 220,0010.05.2012.

ПТТ трошкови 754,0018.05.2012.

Укупно: 1.278,00

Платни промет

Banca Intesa A.D.- Beograd 210,0030.04.2012.

Banca Intesa A.D.- Beograd 25,0010.05.2012.

Banca Intesa A.D.- Beograd 25,0021.05.2012.

Banca Intesa A.D.- Beograd 365,0031.05.2012.

Banca Intesa A.D.- Beograd 90,0011.06.2012.

Banca Intesa A.D.- Beograd 295,0030.06.2012.

Укупно: 1.010,00

Остали трошкови стечајне масе

РГЗ СКН Неготин 2.983,2025.05.2012.

РС ОУ Општине Неготин, Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администарцију 300,00

04.06.2012.

АПР Београд 2.500,0005.06.2012.

Укупно: 5.783,20

8.975,20Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2012. 12.464,63
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