
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2. Ст.215/2011

01.02.2013.

Индустрија хемијских производа ПРАХОВО - ЂУБРИВА
ДОО Прахово

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Име и презиме стечајног управника:

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Број лиценце:

07309783Матични број:

1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364256-13Текући рачуни стечајног дужника:

2) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3120000135070-76

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

3.932.996.657,10

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

3.950.159.460,61Укупно без депозита

0,00

 5.

0,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

173.941,28

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

16.987.652,99

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

 2.

 1.

На дан

0,00

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

0,00

1.209,24

 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 чини:
1. Готовина и готовински еквиваленти - 173.941,28 динара на рачуну отвореном у "EUROBANK EFG" АД Београд.
4. Дати аванси - 1.209,24 динара (уплаћен аванс по предрачуну добављачу НИС АД Нови Сад, представништво Београд - предвиђен
проценат наплате 1%, по основу података бившег књиговође стечајног дужника и приказаног стања у ЕФИ-у).
5. Потраживања у износу од 16.987.652,99 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 3.932.996.657,10 динара (процењена вредност имовине стечајног дужника
према ЕФИ-у).

Укупно без депозита на дан 01.04.2012.године - 3.950.159.460,61 динара

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



 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

3.950.159.460,61

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

3.932.996.657,10

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

1.209,24

173.941,28

Укупно

16.987.652,99

Коментар

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

 8.

173.941,28Готовина 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

16.987.652,99

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

1.209,24

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

3.950.159.460,61

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

3.932.996.657,10

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

3.932.996.657,10

Укупно

1.209,24

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

3.949.985.519,33

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

16.987.652,99

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 - ЂУБРИВА ДОО Прахово - Извештај за  април - јун 2012.



Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

Плаћено
депозитом

0,00

0,00

0,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

1.227.200,00

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

1.728.662,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,001.227.200,00

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

0,001.728.662,00

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

501.462,00

0,00

501.462,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у укупном износу од 1.728.662,00 динара:
10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.227.200,00 динара - Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању по Уговору о закупу.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 501.462,00 динара (442.462,00 динара - префактурисани трошкови осигурања
имовине стечајног дужника Закупцу Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању и 59.000,00 динара - откуп продајне
документације - "Elixir Group" DOO Šabac).

Фактурисано у извештајном периоду - 1.728.662,00 динара:
10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.227.200,00 динара - Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању по Уговору о закупу за
месец мај и јун 2012. године.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 501.462,00 динара (442.462,00 динара - префактурисани трошкови осигурања
имовине стечајног дужника Закупцу Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању и 59.000,00 динара - откуп продајне
документације - "Elixir Group" DOO Šabac).

3Индустрија хемијских производа ПРАХОВО - ЂУБРИВА 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

420.000,00 0,001. Повраћај предујма за покретање стечаја 0,00 420.000,000,00

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 0,00507.474,00 167.474,00 167.474,00 674.948,00

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

2.499,61 6.575,021. Канцеларијски материјал 12.200,00 348,018.726,62

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 7.354,2021.481,20

1.500,00 9.760,005. Пошта и телефон 13.500,00 1.500,009.760,00

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 3.140,888. Платни промет 5.500,00 0,003.140,88

630.000,00 830.126,009. Премија осигурања 830.126,00 1.106.155,00353.971,00

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 590.000,00 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 45.180,72135.542,16

10.000,00 30.000,0016. Књиговодствене услуге 30.000,00 10.000,0030.000,00

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 153.600,00 0,000,00

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

0,00 89.484,1222. Трошкови оглашавања 360.000,00 89.484,120,00

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

130.000,00 0,0025. Тарифа АЛСУ 0,00 130.000,000,00

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

0,00

0,00

Укупно 568.405,06826.243,83 2.158.243,90 1.132.183,28 1.390.022,05

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

Није било плаћених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 1.132.183,28 динара:
1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од  6.575,02 динара.
4. Гориво и мазиво - 21.771,90 динара.
5. ПТТ трошкови  и ел.допуна моб.тел.повереника - 9.760,00 динара.

Коментар

4Индустрија хемијских производа ПРАХОВО - ЂУБРИВА 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 - 3.140,88 динара.
9. Премија осигурања имовине ст.дужника - 830.126,00 динара - ДДОР Нови Сад (део 3.рате, 4., 5. и 6.рата осигурања).
15. Бруто зарада за  ангажована лица у извештајном периоду - 135.542,16 динара.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
22. Трошкови оглашавања - 89.484,12 динара (објављивање Огласа о прогаји у дневним листовима "Политика" и "Курир").
24. Остали трошкови стечајне масе - 5.783,20 динара (накнада АПР-у за промену чланов/удела, таксе на Жалбе на достављена Решења и
накнада Катастру за издавање Уверења о кретању парцела).

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 568.405,06 динара:
1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 8.726,62 динара.
4. Гориво и мазиво - 21.481,20 динара.
5. ПТТ трошкови  и ел.допуна моб.тел.повереника - 9.760,00 динара.
8. Платни промет - 3.140,88 динара.
9. Премија осигурања имовине ст.дужника - 353.971,00 динара - ДДОР Нови Сад.
15. Бруто зарада за  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, таксе на Жалбе на достављена Решења и
накнада Катастру за издавање Уверења о кретању парцела).

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

591.360.984,40

I исплатни ред

 1.

III исплатни ред

596.833.501,95

7.

0,00

0,00

0,00

596.833.501,95

5.462.429,75

0,00

591.360.984,40

 5.

0,00

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

0,00

0,00

Признате обавезе
на почетку

извештајног
периода

6.

10.087,80 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

10.087,80

Укупно без депозита

5.462.429,75

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.215/2012 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 - 5.462.429,75 динара,
3.II исплатни ред - 10.087,80 динара,
4.III исплатни ред - 591.360.984,40 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу -  596.833.501,95 динара.
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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

173.941,28 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.04.2012.

 5.

568.405,06

 4.

1.334.198,22

 2. 1.728.662,00

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.04.2012.године - 173.941,28 динара.
2. Укупан прилив - 1.728.662,00 динара
3. Укупан одлив - 568.405,06 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2012.године - 1.334.198,22 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

СР "Васов" Бор1. 30.000,00

Зорана Миленковић2. 67.771,08

Биљана Митаковић3. 67.771,08

165.542,16Укупно

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.

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

Извршена исплата за ангажована лица по Уговору о делу и књиговодствену агенцију за период март - мај 2012.године.

Коментар
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 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

0,00

Потраживања

Имовина

 2.

1.209,24

Депозит за продају имовине и/или закуп

16.987.652,99

3.932.996.657,10

0,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

3.951.319.717,55

Лиценце и патенти

0,00

1.334.198,22

 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 извештајног периода на дан 30.06.2012.године чини:
1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.334.198,22 динара на рачуну Eurobank EFG АД Београд, филијала Бор.
4. Дати аванси - 1.209,24 динара (уплаћен аванс по предрачуну добављачу НИС АД Нови Сад, представништво Београд - предвиђен
проценат наплате 1%, по основу података бившег књиговође стечајног дужника и приказаног стања у ЕФИ-у).
5. Потраживања у износу од 16.987.652,99 динара (предвиђен проценат наплате 1%).
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 3.932.996.657,10 динара (процењена вредност имовине стечајног дужника
према ЕФИ-у).

Укупно без депозита на дан 30.06.2012.године - 3.951.319.717,55 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

05.04.2012.  Предлог радњи -  Допуна трошковника за 04/12
Достављен предлог радњи - Допуна трошковника за месец април 2012. године. Агенцији за приватизацију.

09.04.2012.  Предлог радњи - подношење Захтева одбору поверилаца за давање сагласности
Агенцији за приватизацију упућен предлог радњи за давање сагласности на подношење Захтева Одбору поверилаца за давање
сагласности за продају стечајног дужника као правног лица.

09.04.2012.  Захтев Одбору поверилаца
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију послат Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности за продају стечајног
дужника као правног лица, као и сагласност на трошкове који ће том приликом настати (објављивање позива проценитељима у 1
високотиражном дневном листу, плаћање проценитеља, које ће касније уследити и др.).
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10.04.2012.  Одлука Одбора поверилаца
На седници Одбора поверилаца одржаној дана 10.04.2012.године, чланови Одбора поверилаца донели су Одлуку којом је одобрена
продаја стечајног дужника као правног лица и дата сагласност на трошкове који ће том приликом настати.

10.04.2012.  Предлог радњи - објављивање Огласа за достављање понуда за услуге процене
Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на објављивање Огласа за достављање понуда за
пружање услуга процене вредности стечајног дужника као правног лица у једном високотиражном дневном листу.

11.04.2012.  Предлог радњи - нови директор
Послат предлог радњи за давање сагласности на разрешење досадашњег директора Малавразић Марка и именовању новог директора
Булајић Мише ДОО Прахово Комерц, а по основу члана 10. Тачка 10.2. Уговора о оснивању ДОО Прахово Комерц по коме је стечајни
дужник оснивач поменутог Друштва.

12.04.2012.  Одлука о разрешењу и именовању директора ДОО Прахово Комерц
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију дана 11.04.2012.године донета Одлука којом оснивач, овде стечајни дужник,
разрешава функције директора Марка Малавразића и именује на функцији директора ДОО Прахово Комерц Мишу Булајића.

17.04.2012.  План трошковна за месец мај 2012. године
Достављен предлог радњи - план трошковна за месец мај 2012. године Агенцији за приватизацију за давање сагласности на исти.

17.04.2012.  Трошковник за 04/12
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за април 2012.године, исти предат стечајном судији на давање
сагласности.

17.04.2012.  Предлог радњи - 1.квартални извештај за 2012.године
Агенцији за приватизацију послат предлог радњи за давање сагласности на 1.квартални извештај 2012.године.

17.04.2012.  Предлог радњи - измена позива за достављање понуда
агенцији за приватизацију послат предлог радњи за давање сагласности за измену позива за достављање понуда за пружање услуге
процене вредности стечајног дужника.

19.04.2012.  Објављивање Позива за достављање понуда
У високотиражном листу "Политика" који се дитрибуира на територији читаве РС објављен измењени текс позива за достављање
понуда за пружање услуга процене вредности ликвидационом методом и ДНТ методом.

20.04.2012.  Предлог радњи - ангажовање лица
Достављен предлог радњи за давање сагласности за ангажовање два лица по Уговору о делу Агенцији за приватизацију.

26.04.2012.  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.

27.04.2012.  Предлог радњи - Захтев Одбору поверилаца
предат Агенцији за приватизацију предлог радњи - давање сагласности на подношење захтева Одбору поверилаца за давање
сагласности за закључење Уговора о закупу целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника са Закупцем ИХП Прахово
Холдинг у реструктуирању.

27.04.2012.  Захтев Одбору повериоца за давање сагласности
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на подношење захтева Одбору поверилаца за давање сагласности за закључење
Уговора о закупу целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника са Закупцем ИХП Прахово Холдинг у реструктуирању,
горе поменути Захтев упућен Одбору поверилаца и стечајном судији.

27.04.2012.  Достављање Понуда за избор проценитеља
Одбору поверилаца и стечајном судији достављене пристигле понуде за процену по објављеном Позиву за доставу понуда, а ради
доношења Одлуке о избору проценитеља односно ради доношења Одлуке о додели Уговора о пружању услуга процене вредности
имовине стечајног дужника.

28.04.2012.  Одлука Одбора поверилаца - избор проценитеља и издавање у закуп
На одржаној седници Одбора поверилаца, чланови Одбора поверилица једногласно су донели Одлуку којом је дата сагласност на
закључење Уговора о закупу  целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника са Закупцем ИХП Прахово Холдинг у
реструктуирању.
На истој седници, Одбор поверилаца донео је Одлуку којом је додељен Уговор о пружању услуга процене вредности ликвидационом
методом и ДНТ методом стечајног дужника DOO "Industrial Solutions" Beograd.

30.04.2012.  Предлог радњи - Закључење Уговора о пружању консултантских  услуга
Након добије Одлуке Одбора поверилаца предат Агенцији за приватизацију предлог радњи - давање сагласности на закључење Уговора
о пружању консултантских услуга у вези припреме за продају стечајног дужника са DOO "Industrial Solutions" Beograd.

30.04.2012.  Предлог радњи - закључење Уговора о закупу
Након добије Одлуке Одбора поверилаца предат Агенцији за приватизацију предлог радњи - давање сагласности на закључење Уговора
о закупу целокупне непокретне и покретне имовине стечајног дужника са Закупцем ИХП Прахово Холдинг у реструктуирању.
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30.04.2012.  Трошковник за 05/12
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за мај 2012.године, исти предат стечајном судији на давање
сагласности.

30.04.2012.  Одлука о одбијању излучног захтева
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију послата повериоцу одлука о одбијању излучног захтева повериоца DOO "Beauty"
из Обреновца.

03.05.2012.  Захтев за сагласност за закључење Уговора
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и Одлуке Одбора поверилаца, упућен стечајном судији на давање сагласности
захтев за закључење Уговора о пружању услуга процене вредности ликвидационом методом и ДНТ методом стечајног дужника са DOO
"Industrial Solutions" Beograd.

03.05.2012.  Уговор о закупу
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије закључен Уговор о закупу са Закупцем ИХП Прахово Холдинг у
реструктуирању.

03.05.2012.  Записник о промопредаји имовине
Након закључења Уговора о закупу целокупне непокретне и покретне имовине стечајног дужника са Закупцем ИХП Прахово Холдинг у
реструктуирању, сачињен и оверен Записник о примопредаји имовине и увођењу у посед Закупца уз присуство Закупца и Закуподавца.

04.05.2012.  Обавештење о додели Уговорао пружању услуга процене
Свим понуђачима који су доставили своје понуде по основу објављеног Позива за достављање понуда, послато Обавештење о додели
Уговор о пружању услуга процене вредности ликвидационом методом и ДНТ методом стечајног дужника DOO "Industrial Solutions"
Beograd.

08.05.2012.  Уговор о пружању консултантских услуга
Након добијених сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије, као и Одлуке Одбора поверилаца, закључен Уговор о
пружању консултантских услуга између стечајног дужника и DOO "Industrial Solutions" Beograd.

08.05.2012.  Ангажовање лица
Након добијених сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије, закључени Уговори о делу са лицима потребним на
пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

14.05.2012.  Захтев за измирење дуга
Дужнику стечајног дужника послат захтев за измирење дуга уз обавештење о промени рачуна стечајног дужника.

14.05.2012.  Захтев за уређење пријаве потраживања
Послати захтеви за уређење поднетих пријава потраживања повериоцима чија је пријава била непотпуна.

16.05.2012.  Предлог радњи - повлачење изјашњења
Послат агенцији за приватизацију предлог радњи - давање сагласности на повлачење изјашњења по пријавама 1,27,69,159,204,235,297
и 425 из Листе предате Суду 20.03.2012.године.

16.05.2012.  Предлог радњи - Листа признатих и оспорених потраживања
Послат Агенцији за приватизацију предлог радњи - давање сагласности на Листу признатих и оспорених потраживања ради разлучних и
стечајних поверилаца.

17.05.2012.  Листа признатих и оспорених потраживања
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.  План трошковна за месец јун 2012. године
Достављен предлог радњи - план трошковна за месец јун 2012. године Агенцији за приватизацију за давање сагласности на исти.

23.05.2012.  Исптно 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 на план трошкова за јун 2012.године, исти предат стечајном судији на давање
сагласности.

01.06.2012.  Жалба на Решење
Поднете Жалбе на достављена Решења Локалне пореске администрације општине Неготин, а која се односе на наканду за заштиту и
унапређење животне средине и пореза на имовину за 2012.годину.
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05.06.2012.  Предлог радњи - Листа прзнатих и оспорених потраживања
Послат Агенцији за приватизацију предлог радњи - давање сагласности на Листу признатих и оспорених потраживања ради разлучних и
стечајних поверилаца ради презентовања на допунском исиптном рочишту заказаном за 27.06.2012.године.

11.06.2012.  Захтев за издавањ уверења
Упућен захтев за издавање уверења о о томе да ли су на катастарским парцелама таксативно набројаним у допуни Уверења (од којих је
касније формирана кп.бр.2300, ЛН 1573 КО Прахово) постојали евидентирани објекти.

11.06.2012.  Предлог радњи - текст Огласа о продаји
Достављен предлог радњи Агенцији за приватизацију за давање сагласности на текст Огласа и продајну документацију за потребе
продаје стечајног дужника као правног лица.

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.

12.06.2012.  Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника
Послато Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужник стечајном судији, Одбору поверилаца,
председнику Скупштине поверилаца, АЛСУ-у и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

15.06.2012.  Оглас о продаји
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и Одбора поверилаца објављен  Оглаа о продаји стечајног дужника као правног
лица у два високотиражна листа која се дистрибуирају на територији читаве Републике Србије "Политика" и "Курир".

18.06.2012.  Предлог радњи - план трошковна за месец јул 2012. године
Достављен предлог радњи - план трошковна за месец јул 2012. године Агенцији за приватизацију за давање сагласности на исти.

19.06.2012.  Предлог радњи - ангажовање лица на период од 3 месеца
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 на период 01.07. - 30.09.2012.године.

19.06.2012.  Предлог радњи - ангажовање ревизорске куће
Агенцији за приватизацију упућен предлог радњи за давање сагласност за ангажовање ревизорске куће ДОО "БДО" Београд за ревизију
завршног рачуна стечајног дужника на дан 31.12.2011.године, а по основу достављених понуда.

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.

27.06.2012.  Трошковник за 07/12
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за јул месец 2012.године, исти предат стечајном судији на
давање сагласности.

27.06.2012.  Предлог радњи - ангажовање адвоката
Предат Агенцији за приватизацију предлог радњи - давање сагласности на ангажовање адвоката Милосављевић Златка из Зајечара,
ради заступања стечајног дужника у свим предметима пред Привредним судом у Зајечару и другим судовима.

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.215/2012 од 27.06.2012.године којим је утврђена  допунска
Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

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 доставу података у вези издатих Решења
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.  Ангажовање адвоката
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију стечајном судији упућен захтев за ангажовање адвоката Милосављевић Златка
из Зајечара,  ради заступања стечајног дужника у свим предметима пред Привредним судом у Зајечару и другим судовима.

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

01.02.2013.Датум:

Индустрија хемијских производа ПРАХОВО - ЂУБРИВА ДОО
Прахово

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 2. Ст.215/2011

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.04.2012. 30.06.2012.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Закуп (у извештајном периоду)

Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању 613.600,0001/2012-1 04.05.2012.

Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању 613.600,0002/2012 07.06.2012.

Укупно: 1.227.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)

Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању 221.321,0001/2012-2 04.05.2012.

Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању 221.141,0002/2012-2 07.06.2012.

"Elixir Group" DOO Šabac 59.000,0003/2012 19.06.2012.

Укупно: 501.462,00

Укупни приходи: 1.728.662,00

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

GM Copy Com Bor 1.446,000407/12 01.04.2012.

GM Copy Com Bor 1.481,000485/12-1 01.04.2012.

GM Copy Com Bor 3.300,010485/12-2 01.05.2012.

GM Copy Com Bor 348,010565/12 01.06.2012.

Укупно: 6.575,02

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 1.260,00ПТТ 04/12 01.04.2012.

ПТТ трошкови 2.500,00ПТТ 05/12 01.05.2012.
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Пошта и телефон

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

ПТТ трошкови 1.500,00ПТТ 06/12 01.06.2012.

Укупно: 9.760,00

Платни промет

Eurobank EFG A.D.- Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.04.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd

375,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

09.04.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

03.05.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd

30,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

10.05.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd

65,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

11.05.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd

30,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

16.05.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd

490,88

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.05.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd

60,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

25.05.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd

500,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.06.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd

70,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

04.06.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd

30,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

05.06.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd

40,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

07.06.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd

425,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

15.06.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd

25,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

19.06.2012.

Укупно: 3.140,88

Премија осигурања

ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина 387.664,00794144857/3-4 24.04.2012.

ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина 221.231,00794144857/5 24.05.2012.

ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина 221.231,00794144857 24.06.2012.

Укупно: 830.126,00
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Бруто зараде по уговору о делу

Миленковић Зорана 22.590,369-април/12 01.04.2012.

Миленковић Зорана 22.590,369-мај/12 01.05.2012.

Митаковић Биљана 22.590,3610-април/12 01.04.2012.

Митаковић Биљана 22.590,3610-мај/12 01.05.2012.

Миленковић Зорана 22.590,369-јун/12 01.06.2012.

Митаковић Биљана 22.590,3610-јун/12 01.06.2012.

Укупно: 135.542,16

Књиговодствене услуге

СР "ВАСОВ"
10.000,00

04/12
књиговодство

01.04.2012.

СР "ВАСОВ"
10.000,00

05/12
књиговодство

01.05.2012.

СР "ВАСОВ"
10.000,00

06/12
књиговодство

01.06.2012.

Укупно: 30.000,00

Трошкови оглашавања

"Политика" Новине и магазини ДОО Београд 50.150,0090275164 22.06.2012.

"Курир Инфо" ДОО Београд 39.334,12121750 22.06.2012.

Укупно: 89.484,12

Остали трошкови стечајне масе

РГЗ Служба за катастар непокретности Неготин 983,20132/2012-1 24.04.2012.

РГЗ Служба за катастар непокретности Неготин 2.000,00132/2012-2 01.05.2012.

ОУ Неготин, Локална пореска администарција 300,00Таксе на Жалбе 28.05.2012.

АПР Београд
2.500,00

АПР-
чланови/удели

01.06.2012.

Укупно: 5.783,20

1.132.183,28Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 1.299.657,28

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-206454-59
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-95444-3
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-364256-13
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3120000135070-76

01.04.2012. 173.941,28Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.04.2012.за период од: 30.06.2012.

Закуп (у извештајном периоду)

Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању 613.600,0015.05.2012.

Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању 613.600,0014.06.2012.

Укупно: 1.227.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)

Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању 221.321,0015.05.2012.

Холдинг ИХП Прахово АД Прахово у реструктурирању 221.141,0014.06.2012.

"Elixir Group" DOO Šabac 59.000,0019.06.2012.

Укупно: 501.462,00

1.728.662,00Укупни приливи:
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Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.04.2012.за период од: 30.06.2012.

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

GM Copy Com Bor 1.099,6109.04.2012.

GM Copy Com Bor 1.400,0009.04.2012.

GM Copy Com Bor 1.446,0016.05.2012.

GM Copy Com Bor 1.481,0007.06.2012.

GM Copy Com Bor 3.300,0107.06.2012.

Укупно: 8.726,62

Гориво и мазиво

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 7.063,5009.04.2012.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 7.063,5011.05.2012.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 7.354,2018.05.2012.

Укупно: 21.481,20

Пошта и телефон

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 1.500,0009.04.2012.

ПТТ трошкови 1.260,0010.05.2012.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 1.500,0011.05.2012.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 1.500,0018.05.2012.

ПТТ трошкови 2.500,0018.05.2012.

ПТТ трошкови 1.500,0019.06.2012.

Укупно: 9.760,00

Платни промет

Eurobank EFG A.D.- Beograd 500,0002.04.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd 375,0009.04.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd 500,0003.05.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd 30,0010.05.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd 65,0011.05.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd 30,0016.05.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd 490,8818.05.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd 60,0025.05.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd 500,0001.06.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd 70,0004.06.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd 30,0005.06.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd 40,0007.06.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd 425,0015.06.2012.

Eurobank EFG A.D.- Beograd 25,0019.06.2012.

Укупно: 3.140,88

Премија осигурања

ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина 153.971,0018.05.2012.

ДДОР Нови Сад, Огранак филијала Нови Сад-14, Јагодина 200.000,0015.06.2012.

Укупно: 353.971,00

Бруто зараде по уговору о делу

Миленковић Зорана 22.590,3609.04.2012.

Митаковић Биљана 22.590,3609.04.2012.

Миленковић Зорана 22.590,3618.05.2012.

Митаковић Биљана 22.590,3618.05.2012.

Миленковић Зорана 22.590,3615.06.2012.

Митаковић Биљана 22.590,3615.06.2012.

Укупно: 135.542,16
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Књиговодствене услуге

СР "ВАСОВ" 10.000,0009.04.2012.

СР "ВАСОВ" 10.000,0018.05.2012.

СР "ВАСОВ" 10.000,0015.06.2012.

Укупно: 30.000,00

Остали трошкови стечајне масе

РГЗ Служба за катастар непокретности Неготин 983,2025.05.2012.

РГЗ Служба за катастар непокретности Неготин 2.000,0025.05.2012.

ОУ Неготин, Локална пореска администарција 300,0004.06.2012.

АПР Београд 2.500,0005.06.2012.

Укупно: 5.783,20

568.405,06Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.06.2012. 1.334.198,22
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