
Број предмета:

Датум израде извештаја:

Назив стечајног дужника:

2. Ст.215/2011

02.08.2014.

Стечајна маса стечајног дужника 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

3) Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru, 250-

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:01.07.2013. 30.09.2013.

 9.

Остала имовина

0,00

 6.

Готовина и готовински еквиваленти

507.670.520,30Укупно без депозита

0,00

 5.

506.000.000,00

 4. Дати аванси

Орочена средства

Имовина

 3.

835.689,30

Удели или акције код других лица

Залихе

Лиценце и патенти

 7.

Потраживања

Депозит за продају имовине и/или закуп

834.831,00

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.

01.07.2013.

 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 - 835.689,30 динара на рачуну Eurobank EFG filijale u Boru.
2. Орочена средства - 506.000.000,00 динара.
5. Потраживања у износу од 834.831,00 динара.

Укупно без депозита на дан 01.07.2013.године - 507.670.520,30 динара.

Решењем стечајног судије Ст.215/2012 од 12.09.2012.године, које је примљено 18.09.2012.године, којим је обустављен поступак стечаја

1Стечајна маса стечајног дужника Индустрија хемијских производа ПРАХОВО - ЂУБРИВА ДОО Прахово - Извештај за  јул -
септембар 2013.



над стечајним дужником, постало је правноснажно дана 23.01.2013.године. Након правноснажности Решења регистрована је стечајна
маса стечајног дужника, али не са именом стечајног дужника у називу, већ са именом Купца стечајног дужника као правног лица у
имену. На неправилности из Решења АПР-а о регистрцији стечајне масе БСМ 8/2013 и БСМ 22/2013, као и БСМ 45/2013 и БСМ 59/2013
уложене су Жалбе Министру надлежном за послове са привредом РС, на које Жалбе је надлежни Министар донео Решења бр: 720-00-
00105/2013-34 и 720-00-00298/2013-34 којим су напред наведена Решења АПР-а, као неправилно донета, враћена првостепеном органу
на поновни поступак.

Решењем АПР-а БСМ 106/2013 (веза БСМ 45/2013 и  59/2013) од 18.07.2013.године у Регистар стечајних маса регистрована је стечајна
маса стечајног дужника под тачним називом Стечајна маса ИХП Прахово Ђубрива ДОО Прахово у стечају.

 7.

0,00

Залихе

Имовина

0,00

0,00

Повећање вредности имовине

 6.

7.501.883,30

5.831.363,00

0,00

0,00

5.831.363,00

Лиценце и патенти

 5.

Остала имовина

 2.

1б

5.831.363,00

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

835.689,30

Укупно

834.831,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине стечајне масе стечајног дужника у укупном износу од 5.831.363,00
динара.

До повећања вредности имовине дошло је након извршене процене залиха у власништву стечајног дужника - концентрата пирита и
свих послова који су предходили самој процени.
Геодетски биро „ГЕОМЕТАР“ из Неготина извршио је геодетско снимање и утврђивање облика и запремине залиха пирита у власништву
стечајног дужника, и о томе доставио Извештај о извршеном геодетском снимању, о утврђеном облику, као и утврђеној запремини
залиха пирита у власништву стечајног дужника.
Привредно друштво за хемију, биохемију и консалтинг „МОЛ“ д.о.о. из Београда, извршио је узорковање и испитивање коцентрата
пирита, са следећим параметрима: влага, гвожђе, арсен, сумпор, силицијум, фосфор, алуминијум и титан. Резултати извршених
испитивања приказани су кроз достављени Извештаја са резултатима испитивања ПД "МОЛ" Београд.
Друштво за контролу квалитета и кванититета робе А.Д. „Југоинспект“ из Београда, извршило је  узорковање и одређивање насипне
тежине пирита са депоније у Прахову. За наведене радове достављен је  Извештај о извршеној контроли залиха пирита у власништву
стечајног дужника.
Судски вештак Проф. др. Жикић Миодрага из Бора извршио је процену тржишне вредности залиха пирита у власништву стечајне масе
стечајног дужника кроз Елаборат о процени тржишне вредности концентрата пирита у власништву стечајне масе стечајног дужника.

Коригована вредност имовине - 7.501.883,30 динара.

 8.

835.689,30Готовина 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

834.831,00

 1.

 6.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Дати аванси

5.831.363,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

0,00

0,00

0,00

Имовина

 3.

0,00

Коригована вредност
имовине

0,00

7.501.883,30

Износ смањења по
процењеној вредности

Залихе

Остала имовина

0,00

1в

0,00

0,00

 4.

 2.

0,00

0,00

Укупно
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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 5.831.363,00

0,00

0,00

0,00

Лиценце и патенти

0,00

Укупно

0,00

1г

 2.

0,00

 3.

0,00

6.666.194,00

0,00

Умањење вредности имовине због продаје

834.831,00

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

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

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

30.000,00

Списак готовинских прилива

0,00

0,00

0,000,00

0,00

27.445.386,30

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

1.166.272,60

0,00

 2.

0,00

0,00

0,00

2а

0,0028.641.658,90

Остварени
приливи за
извештајни

период Разлика
остварених
прихода и
прилива

Врста прилива

Фактурисана
вредност у

извештајном
периоду

Укупно

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 28.641.658,90 динара:
1. Камате и други финансијски приходи - 27.445.386,30 динара - припис камате на орочена средства.
2. Уплаћени депозит за продају имовине - 1.166.272,60 динара - уплаћен дпозит на име учешћа на јаваном надметању по објављеном
Огласу о продаји залиха у власништву стечајне масе стечајног дужника - концентрат пирита - ELIXIR PRAHOVO IHP Prahovo DOO
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 30.000,00 динара - откуп продајне документације - "Elixir Group" DOO Šabac и ELIXIR
PRAHOVO IHP Prahovo DOO.

Фактурисано у извештајном периоду - 30.000,00 динара:

3Стечајна маса стечајног дужника Индустрија хемијских производа ПРАХОВО - ЂУБРИВА ДОО Прахово - Извештај за  јул -
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- 15.000,00 динара - откуп продајне документације - "Elixir Group" DOO Šabac
- 15.000,00 динара - откуп продајне документације - ELIXIR PRAHOVO IHP Prahovo DOO.

Сви остварени приливи, као и фактуре таксативно се наведене у спецификацији на крају извештаја.

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

0,00 390.000,002. Судски трошкови 390.000,00 390.000,000,00

50.000,00 50.000,003. Прелиминарна награда ст. управника 50.000,00 0,00100.000,00

0,00 0,00
4.

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

38.000,00 125.344,005. Накнада трошкова стечајног управника 125.344,00 78.172,0085.172,00

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 185.172,00508.000,00 565.344,00 565.344,00 888.172,00

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

750,00 2.864,001. Канцеларијски материјал 4.900,00 364,003.250,00

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

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

8.714,20 22.068,804. Гориво и мазиво 22.068,80 7.534,4023.248,60

1.347,00 1.908,005. Пошта и телефон 3.000,00 0,003.255,00

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 2.766,848. Платни промет 7.500,00 0,002.766,84

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 30.864,1812. Вештачења и процене 30.864,18 0,0030.864,18

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

22.590,36 70.002,2015. Бруто зараде по уговору о делу 70.559,98 23.148,1469.444,42

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

20.000,00 60.000,0017. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) 60.000,00 20.000,0060.000,00

152.460,00 0,0018. Порези (на имовину, добит, кап. добит) 0,00 152.460,000,00

390,00 0,0019. Административне таксе 0,00 390,000,00

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 51.240,0022. Трошкови оглашавања 51.240,00 51.240,000,00

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

0,00 142.080,0024. Остали трошкови стечајне масе 142.080,00 12.000,00130.080,00

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

-

- Орочење средстава 0,00

Повраћај депозита

26.000.000,00

0,00

Укупно 26.352.909,04346.251,56 422.212,96 413.794,02 407.136,54
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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

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 565.344,00 динара:
2. Судски трошкови - 390.000,00 динара.
3. Прелиминарна награда ст. управника - 50.000,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника - 125.344,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка - 185.172,00 динара:
3. Прелиминарна награда ст. управника - 100.000,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника - 85.172,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 413.794,02 динара:
1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од  2.864,00 динара.
4. Гориво и мазиво - 22.068,80 динара.
5. ПТТ трошкови  - 1.908,00 динара (стечајни судија није одобрио трошкове на име електронске допуне мобилног телефона повереника
стечајног управника у 3. кварталу 2013.године).
8. Платни промет - 2.766,84 динара.
12. Вештачења и процене - 30.864,18 динара - Проф.Др. Миодраг Жикић- судски вештак из Бора, ангажован ради процене тржишне
вредности залиха пирита.
15. Бруто зарада за  ангажовано лице у извештајном периоду - 70.002,20 динара (Доплата пореза и доприноса за ангажовано лице по
Уговору о делу, разлика у износу од 557,78 динара између одобрених трошкова за бруто зараде по Уговору о делу и износа за бруто
зареде по новом обрачуну пореза и доприноса по новом Закону о порезима и доприносима који је ступио на снагу 31.05.2013.године, а
која разлика је одобрена закључком стечајног судије у плану трошкова за јул месец 2013.године).
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање - 60.000,00 динара - Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар.
22. Трошкови оглашавања - 51.240,00 динара:
- 20.640,00 динара - "Дан Граф" д.о.о. Београд,
- 30.600,00 динара - "Политика" Новине и магазини ДОО Београд.
24. Остали трошкови стечајне масе - 142.080,00 динара:
- 55.200,00 динара - Геодетски биро "Геометар" Неготин,
- 74.880,00 динара - ДОО "МОЛ" Београд,
- 12.000,00 динара - Југоинспект Београд АД.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 26.352.909,04 динара:
1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 3.250,00 динара.
4. Гориво и мазиво - 23.248,60 динара.
5. ПТТ трошкови  и ел.допуна моб.тел.повереника - 3.255,00 динара.
8. Платни промет - 2.766,84 динара.
12. Вештачења и процене - 30.864,18 динара - Проф.Др. Миодраг Жикић, Бор.
15. Бруто зарада за  ангажовано лице у извештајном периоду- Зорани Миленковић - 69.444,42 динара.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање - 60.000,00 динара - Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар.
24. Остали трошкови стечајне масе - 130.080,00 динара:
- 55.200,00 динара - Геодетски биро "Геометар" Неготин,
- 74.880,00 динара - ДОО "МОЛ" Београд,
- Орочење средстава - 26.000.000,00 динара - а који износ се састоји од приписа камате на предходно орочена средства која су
придодата новим износима за орочење: износ од 14.000.000,00 динара представља износ камате на орочена средства од
506.000.000,00 динара и износ од 12.000.000,00 динара износ камате на орочена средства од 520.000.000,00 динара.

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

Коментар

Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику
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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

592.517.598,10

7.

0,00

0,00

10.681.093,24

0,00

0,00

0,00

576.363.987,31

 5.

576.363.987,31

Повећање
обавеза по

основу испитних
рочишта и

обрачуна камате

617.836,00

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.)

10.087,80

617.836,00

0,00

Укупно без депозита

5.462.429,75

0,00

5.462.429,75

11.298.929,24

Врста одлива

Разлучни повериоци

593.135.434,10
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Након извршених корекција у Листи признатих и опсорених потраживања разлучних и стечајних поверилава, по основу поновног
обрачуна камате сходно Одлуци Уставног судаод од 12.07.2012. године, као и решења Привредног апелационог суда у Београду Пж-
509/2013, утврђена потраживања разлучних и стечајних поверилаца разврстани су у следеће исплатне редове:
1. Разлучни повериоци - 11.298.929,24 динара.
2. I исплатни ред - 5.462.429,75 динара,
3. II исплатни ред - 10.087,80 динара,
4. III исплатни ред - 576.363.987,31 динара.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 593.135.434,10 динара.

У изврштајном периду извршена је исплата разлучног повериоца "YUFOS“ ДОО Београд у  износу од  617.836,00 динара, након
сагласност Агенције за приватизацију и стечајног судије на исплату разлучног повериоца – „YUFOS“ ДОО Београд – у укупном износу од
617.836,00 динара, коме је Пресудом Привредног апелационог суда бр. Пж. 509/13 од 22.05.2013. године утврђено потраживање у
укупном износу од 11.298.929,24 динара, по основу уписаног разлучног права на цистернама од редног броја 1. до редног броја 10. по
Решењу АПР-а Зл.бр. 1052/06 од 30.10.2006. године. Проценат намирења разлучног повериоца износи  5,47 %, уз претходни одбитак
трошкова на терет разлучног повериоца и награде стечајног управника по основу продаје имовине под разлучним правом, а у складу са
Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 592.517.598,10 динара и исте разврстане у следеће исплатне редове:
1. Разлучни повериоци - 10.681.093,24 динара.
2. I исплатни ред - 5.462.429,75 динара,
3. II исплатни ред - 10.087,80 динара,
4. III исплатни ред - 576.363.987,31 динара.

Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2013.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

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

Укупан прилив

835.689,30 1.

0,00

3а

 3.

Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава

01.07.2013.

 5.

27.155.917,04

 4.

2.321.431,16

 2. 28.641.658,90

 6.

Укупан одлив

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.07.2013.године - 835.689,30 динара.
2. Укупан прилив - 28.641.658,90 динара
3. Укупан одлив - 27.155.917,04 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2013.године - 2.321.431,16 динара.

Уз сагласност Агенције за приватизацију дана 02.07.2013. године орочен је износ од 520.000.000,00 динара, са роком орочења од 90
дана, почев од 02.07.2013. године и каматном стопом НКС од 9,50%, ЕКС од 9,85% на годишњем нивоу, код EUROBANK EFG као
најповољнијег понуђача.
Уз сагласност Агенције за приватизацију дана 30.09.2013. године орочен је износ од 532.000.000,00 динара, са роком орочења од 90
дана, почев од 30.09.2013. године и каматном стопом НКС од 9,50%, ЕКС од 9,85% на годишњем нивоу, код EUROBANK EFG као
најповољнијег понуђача.
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0,00

Крајње стање у благајни

0,0001.07.13.

Почетно и крајње стање у благајни

 1.

Укупан прилив 0,00

 4. 0,0030.09.2013.

Укупан одлив

Почетно стање у благајни

 2.

 3.

3б
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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

Зорана Миленковић1. 69.444,42

СР "Васов", Бор2. 30.000,00

Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар3. 60.000,00

Проф.Др.Жикић Миодраг4. 30.864,18

Геодетски биро "Геометар" Неготин5. 55.200,00

ДОО "МОЛ" Београд6. 74.880,00

АД "Југоинспект" Београд7. 0,00

320.388,60Укупно

На пословима  уноса података у ЕРС програм, административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног
поступка ангажовано је једно лице 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.

Уговором о пружању адвокатских услуга анагжован је адвокат Злактко Милосављевић из Зајечара за месечни паушални износ од
20.000,00 динара.

У извештајном периоду  извршена je исплата накнада за  ангажована лица по Уговору о делу, књиговодствену агенцију, као и за
ангажованог адвоката:
1. Миленковић Зорана - по основу Уговора о делу, накнада за период јун - август 2013.године;
2. СР "Васов" Бор - накнада за књиговодствене услуге за период  јун - август 2013.године;
3. Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар - накнада за заступање за период јун - август 2013.године;
За пословиме геодетског снимања и утврђивања облика и запремине залиха пирита у власништву стечајног дужника, узорковања и
испитивања коцентрата  пирита (са параметрима: влага, гвожђе, арсен, сумпор, силицијум, фосфор, алуминијум и титан), узорковања и
одређивање насипне тежине пирита и процене тржишне вредности залиха пирита у власништву стечајне масе стечајног дужника,
исплаћени су:
4.  Проф.Др.Жикић Миодраг - накнада у бруто износу од 30.864,14 динара,
5. Геодетски биро "Геометар" Неготин - накнада у укупном износу од 55.200,00 динара,
6. ДОО "МОЛ" Београд - накнада у укупном износу од 74.880,00 динара,
7. Југоинспект Београд АД - 0,00 динара - накнада за извршене услуге биће исплаћена у наредном кварталном периоду.

Коментар
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 10. Остала имовина

Готовина и готовински еквиваленти

 4.

На дан

Стечајни биланс на крају периода

532.000.000,00

Потраживања

Имовина

 2.

0,00

Депозит за продају имовине и/или закуп

834.831,00

0,00

5.831.363,00

Дати аванси

 5.

5

 1.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

539.821.352,56

Лиценце и патенти

0,00

1.155.158,56

 8.

30.09.2013.

0,00

 6.

Укупно без депозита

1.166.272,60 3.

 7.

Залихе

 9.

0,00

Удели или акције код других лица

Орочена средства
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Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2013.године чини:
1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.155.158,56 динара на рачуну Eurobank EFG filijale u Boru.
2. Орочена средства - 532.000.000,00 динара.
3. Депозит за продају имовине - 1.166.272,60 динара.
5. Потраживања у износу од 834.831,00 динара.
6. Залихе - 5.831.363,00 динара.

Укупно без депозита на дан 30.09.2013.године - 539.821.352,56 динара.

Решењем стечајног судије Ст.215/2012 од 12.09.2012.године, које је примљено 18.09.2012.године, којим је обустављен поступак стечаја
над стечајним дужником, постало је правноснажно дана 23.01.2013.године. Након правноснажности Решења регистрована је стечајна
маса стечајног дужника, али не са именом стечајног дужника у називу, већ са именом Купца стечајног дужника као правног лица у
имену. На неправилности из Решења АПР-а о регистрцији стечајне масе БСМ 8/2013 и БСМ 22/2013, као и БСМ 45/2013 и БСМ 59/2013
уложене су Жалбе Министру надлежном за послове са привредом РС, на које Жалбе је надлежни Министар донео Решења бр: 720-00-
00105/2013-34 и 720-00-00298/2013-34 којим су напред наведена Решења АПР-а, као неправилно донета, враћена првостепеном органу
на поновни поступак.

Решењем АПР-а БСМ 106/2013 (веза БСМ 45/2013 и  59/2013) од 18.07.2013.године у Регистар стечајних маса регистрована је стечајна
маса стечајног дужника под тачним називом Стечајна маса ИХП Прахово Ђубрива ДОО Прахово у стечају.

Уз сагласност Агенције за приватизацију дана 02.07.2013. године орочен је износ од 520.000.000,00 динара, са роком орочења од 90
дана, почев од 02.07.2013. године и каматном стопом НКС од 9,50%, ЕКС од 9,85% на годишњем нивоу, код Eurobank EFG као
најповољнијег понуђача.
Уз сагласност Агенције за приватизацију дана 30.09.2013. године орочен је износ од 532.000.000,00 динара, са роком орочења од 90
дана, почев од 30.09.2013. године и каматном стопом НКС од 9,50%, ЕКС од 9,85% на годишњем нивоу,  код Eurobank EFG као
најповољнијег понуђача.

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
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Списак остварених активности у извештајном периоду

01.07.2013.  Захтев за сагласност за закључење Анекса бр.2 Уговора о делу
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр.2 Уговора о делу бр. 10 од 18.01.2013.године са
ангажованим лицем Миленковић Зораном из Бора, ул. 1.мај 2/7, ЈМБГ: 0608979756028 - ангажоване на административним и осталим
пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка – сертификовани асистент у ЕРС-у.  Ангажовање се врши на период од
01.07.2013.год. до 30.09.2013.год., за укупан  месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, односно за укупан месечни бруто износ
од 23.148,14 динара, захтев достављен и стечајном судији на давње сагласности на предложено.

02.07.2013.  Захтев за сагласност за ангажовање лица
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на ангажовање судског вештака Проф. др. Жикић Миодрага из Бора, ул.
3.октобар 37/23, ЈМБГ: 1003956751015, Уговором о делу на пословима процене тржишне вредности залиха пирита у власништву
стечајне масе ИХП „Прахово Ђубрива“ ДОО Прахово у стечају.  Ангажовање се врши на период од 01.07.2013.год. до 20.07.2013.год., за
укупан  нето износ од 20.000,00 динара, уз дату сагласност Одбора поверилаца бр: 501-2/2013 од 20.05.2013.године на предложено
ангажовање, Захтев достављен и стечајном судији на давње сагласности на предложено ангажовање.

02.07.2013.  Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 4 Уговора о пружању адвокатских услуга.
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр.4 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом
Милосављевић Златком из Зајечара, предузетник, ул. Дубровачка бб, Зајечар, ПИБ: 100576758, МБ: 54014511, ради заступања стечајног
дужника у свим предметима пред Привредним судом у Зајечару и другим судовима, за месечну накнаду у паушалном износу од
20.000,00 динара, за период од 01.07.2013. године до 30.09.2013.године, а након истека овог периода Анексом Уговора утврдиће се
нова висина месечне накнаде, у циљу заштите и намирења поверилаца, Захтев достављен и стечајном судији на давње сагласности на
предложено ангажовање.

03.07.2013.  Трошковник за 07/13
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за јул 2013.године, исти достављен и стечајном судији на
давње сагласности на предложено.

03.07.2013.  Допуна трошковника за 07/13
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на допуну плана трошкова за јул 2013.године, исти достављен и стечајном
судији на давње сагласности на предложено.

06.07.2013.  Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије Ст. 215/2011 од 01.07.2013. године
Стечајном судији достављено Изјашњење по Налогу у коме је наведено следеће:
"Поступајући по налогу стечајног судије Ст. 215/2011 од   01.07.2013. године, стечајни управник  наводи следеће:
1. Стечајни управник је извршио прерачун законске затезне камате простом интересном методом, у складу са Одлуком Уставног суда и
извршио измену Листе признатих и оспорених потраживања, која је достављена суду.
2. Имајући у виду да је стечајни дужник у периоду пре стечаја производио вештачко ђубриво, којом приликом је као нус производ
дошло до издвајања тзв. “ОПАСНОГ ОТПАДА“ – ОТПАДНИ ФОСФОГИПС, кога тренутно има  у количини од око 8.000.000,00 тона и
имајући у виду одредбе Закона о управљању отпадом ( Сл.гласник РС“ , бр. 36/99 и 88/10), и то члана 6. Тачка 5. Којим је прописано
начело „ЗАГАЂИВАЧ  ПЛАЋА“, а у којем је наведено да Загађивач мора да сноси пуне трошкове последица својих активности стечајни
управник је у обавези да  регулише питање опасног  отпада, односно да уколико се утврди да је он власник истог отпада исти уклони на
безбедан начин, а у ком случају морају бити резервисана средства за ову намену пре приступања деоби стечајне масе.
3. Стечајни управник већ месецима покушава да реши проблем опасног отпада, о коме нико није водио рачуна још од оснивања
фабрике, јер решавање овог проблема није ни мало једноставно и захтева значајне материјалне издатке, из којих разлога  се стечајни
управник и обратио  надлежном Министраству,  од кога је добио одговор да је то обавеза загађивача – власника, а да Министарство
нема средстава за ову намену."

06.07.2013.  Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије Ст. 215/2011 од 01.07.2013. године-2.део
Наставак Изјашњења:
"4. Стечајни управник се по овом питању обратио и надлежнима у ИХП ПРАХОВО ХОЛДИНГ У РЕСТРУКТУИРАЊУ, обзиром да се у неким
папирима Холдинг појављује као власник овог отпада али није добио никакав одговор око власништва над истим.
5. Стечајни управник се још увек није обратио надлежној инспекцији по овом питању, јер постоји опасност да сва средства од уновчења
стечајног дужника као правног лица морају бити ангажована на уклањање опасног отпада, а све из разлога изналажења неког
адекватног решења, без инспекције, уз утрошак што мање средстава за ову намену, у интересу заштите поверилаца и очувања
вредности стечајне масе.
6. Уколико се не буде нашло неко друго решење, стечајни управник ће обавестити надлежну инспекцију и након Решења инспекције,
уколико се утврди да постоји обавеза стечајног дужника да уклони опасни отпад, стечајни управник ће  уз помоћ и сарадњу Одбора
поверилаца и стечајног судије приступити санацији или уклањању отпадног фосфо гипса, односно поступити по Решењу надлежне
инспекције.
7. Стечајни управник већ месецима покушава да реши проблем око назива стечајне масе, о чему је стечајни судија редовно
обавештаван али да дана достављања овог Изјашњења овај проблем још увек није решен, односно стечајна маса је и даље уписана под
називом који је у супротности са правноснажним Решење о обустави стечајног поступка."

06.07.2013.  Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије Ст. 215/2011 од 01.07.2013. године-3.део
Наставак Изјашњења:
"Имајући у виду све напред наведено, стечајном  управнику је неопходна помоћ стечајног судије при решавању овог проблема, из којих
разлога предлаже одржавање заједничког састанка са стечајним судијом, Одбором поверилаца, надлежнима из „ЕЛИКСИР“ДОО
ПРАХОВО, као купца стечајног дужника као правног лица, надлежнима из ИХП-а Прахово Холдинг у реструктуирању, који је повремено
располагао фосфо гипсом, а на чијој парцели се и налази депонија, уз присуство повереника стечајног управника Драгане Тодоровић,
Пантелије Ивановић, руководиоца пројекта и Дубравке Петровић, правног саветника у Агенцији за приватизацију – Центар за стечај, а
након овога, стечајни управник  ће уложити све напоре у превазилажењу ових проблема и што хитније приступити изради Нацрта
Решења за главну деобу стечајне масе.
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Прилог: Одговор Министарства енергетике бр. 011 – 00 – 00144/2013 – 05 од 09.05.2013. године и Захтев упућен ИХП ПРАХОВО
ХОЛДИНГ у реструктуирању бр. 72. Од 17.06.2013. године."

08.07.2013.  Анекс бр.4 Уговора - адвокат
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС и стечајног судије закључен је Анекс бр. 4 Уговора о пружању адвокатски
услуга са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара за период јул - септембар 2013.године.

08.07.2013.  Анекс бр. 2 Уговора о делу
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС и стечајног судије закључен је Анекс бр. 2 Уговора о делу са ангажованим
лицем Миленковић Зораном из Бора за период јул - септембар 2013.године.

08.07.2013.  Уговор о делу - Проф.Др. Миодраг Жикић
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС и стечајног судије закључен је Уговор о делу са Проф.Др.Миодрагом Жикићем
из Бора на пословима процене тржишне вредности залиха пирита у власништву стечајне масе ИХП „Прахово Ђубрива“ ДОО Прахово у
стечају,  период ангажовања од 01.07.2013. године до 20.07.2013. године.

09.07.2013.  Предлог радњи - допуна плана трошкова за 07/13
Агенцији за приватизацију РС достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за јул 2013.године.

10.07.2013.  Захтев за исплату разлучног повериоца и захтев за исплату награде ст.управнику
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију достављен на исплату разлучног повериоца – „YUFOS“ ДОО Београд, Бул.
Михајла Пупина бр. 165а – у укупном износу од  617.836,00 динара, коме је Пресудом Привредног апелационог суда бр. Пж. 509/13 од
22.05.2013. године утврђено потраживање у укупном износу од 11.298.929,24 динара, по основу уписаног разлучног права на
цистернама од редног броја 1. до редног броја 10. по  Решењу АПР-а Зл.бр. 1052/06 од 30.10.2006. године.Проценат исплате разлучног
повериоца износи  5,47 %, уз претходни одбитак трошкова на терет разлучног повериоца и награде стечајног управника по основу
продаје имовине под разлучним правом, а у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде
трошкова стечајних управника, а у циљу заштите и намирења поверилаца, Захтев достављен и стечајном судији на давње сагласности на
предложено.

11.07.2013.  Предлог радњи - 2.квартални извештај за 2013.годину
Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на други квартални извештај за 2013.годину.

12.07.2013.  Допуна трошковника за 07/13
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на допуну плана трошкова за јул 2013.године, захтев за сагласност на исту
допуну плана трошкова достављен и стечајном судији.

12.07.2013.  Предлог радњи - Ангажовање научног сарадника
Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давње сагласности на ангажовање научног сарадника Др. Мићевић Млађена
дипл.инж из Београда, ул: Булевар деспота Стефана 89, Београд, лиценца бр. 371H24409, ЈМБ 1109953710329, Уговором о делу на
пословима  решавања проблема депоније опасног отпада Фосфогипса на локацији у Прахову, на изналажењу техничких могућих,
еколошки и економски прихватљивих решења, који су у складу са законским нормама.

16.07.2013.  Предлог радњи - план трошкова за 08/13
Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давње сагласности на план трошкова за август 2013.године.

16.07.2013.  Захтев за инструкције за исплату разлучног повериоца
Адвокату Недељку Велисављевићу Са Новог Београда достављен Захтев за давање инструкција за исплату разлучног повериоца „YUFOS“
ДОО Београд, Бул. Михајла Пупина бр. 165а – у укупном износу од  617.836,00 динара, обзиром да напред наведени адвокат је
овлашћен за заступање разлучног повериоца.

16.07.2013.  Захтев за сагласност за ангажовање лица за потребе вођења стечајног поступка
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на ангажовање научног сарадника Др. Мићевић Млађена  дипл.инж из
Београда, ул: Булевар деспота Стефана 89, Београд, лиценца бр. 371H24409, ЈМБ 1109953710329, Уговором о делу на пословима
решавања проблема депоније опасног отпада Фосфогипса на локацији у Прахову, на изналажењу техничких могућих, еколошки и
економски прихватљивих решења, који су у складу са законским нормама, Захтев достављен и стечајном судији на давње сагласноти на
предложено.

02.08.2013.  Трошковник за 08/13
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за август 2013.године, план трошкова достављен и
стечајном судији  на даве сагласности на предложено.

16.08.2013.  Предлог радњи - план трошкова за 09/13
Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давње сагласности план трошкова за септембар 2013.године.

20.08.2013.  Захтев Одбору поверилаца
Поступајући по налогу стечајног судије, стечајни управник доставио је Одбору поверилаца Захтев за давање сагласности на ангажовање
научног сарадника Др. Мићевић Млађена  дипл.инж из Београда, ул: Булевар деспота Стефана 89, Београд, лиценца бр. 371H24409, ЈМБ
1109953710329, Уговором о делу на пословима  решавања проблема депоније опасног отпада Фосфогипса на локацији у Прахову, на
изналажењу техничких могућих, еколошки и економски прихватљивих решења, који су у складу са законским нормама.

21.08.2013.  Предлог радњи - текст Огласа и продајна документација - Пирит
Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давње сагласности на текст Огласа и Продјану документацију за потребе
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продаје залиха концентрата пирита у власништву стечајне масе стечајног дужника, методом јавног надметања.

21.08.2013.  Одговор стечајног управника на Поднесак разлучног повериоца
Разлучном повериоцу „YUFOS“ ДОО Београд, Бул. Михајла Пупина  и стечајном судији достављен Одговор  стечајног управника на
Поднесак разлучног повериоца бр. 165а од 29.07.2013.године, у ком Изјашњењу се наводи следеће:
"Увидом у Поднесак разлучног повериоца од 29.07.2013. године којим се истичу примедбе на обрачун намирења и поставља захтев за
исправку обрачуна намирења стечајни управник наводи следеће:
Како  је стечајном управнику  достављено Писмо заинтересованости за куповину правног лица ИХП – „ЂУБРИВА“ ДОО у стечају и
имајући у виду да за овај вид продаје стечајни управник мора имати сагласност Одбора поверилаца у складу са одредбама члана 135.
Закона о стечају, стечајни управник се обратио Одбору поверилаца захтевом да се Одбор поверилаца изјасни по овом питању, односно
да сагласност на продају стечајног дужника као правног лица и сагласност на трошкове који ће том приликом настати, а све у циљу
заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.
Одбор поверилаца је на својој седници одржаној дана 10.04.2012. године донео Одлуку којом се одобрава продаја стечајног дужника
као правног лица и даје сагласност на трошкове који ће том приликом настати.
Прилог: Одлука Одбора поверилаца од 10.04.2012. године.
Стечајни управникје, у складу са одредбама Закона о стечају и Националног стандарда бр. 5. о начину и поступку уновчења имовине
стечајног дужника,  доставио Одбору поверилаца Понуде за процену вредности имовине стечајног дужника ликвидационом методом и
процену вредности правног лица методом ДНТ, достављене у року који је прописан Позивом, а ради избора проценитеља, односно
ради доношења Одлуке о додели Уговора о пружању услуга процене вредности пружању услуга процене имовине стечајног дужника
ликвидационом методом и процену вредности правног лица методом ДНТ, стечајног дужника ИХП „ПРАХОВО ЂУБРИВА“ ДОО Прахово -
у стечају, све на дан 31.12.2011. године."

21.08.2013.  Наставак Одговора стечајног управника на Поднесак разлучног повериоца
Наставак Одговора стечајног управника:
"У складу са објављеним Позивом за достављање понуда за процену стечајног дужника као правног лица, Одбор поверилаца стечајног
дужника је донео Одлуку о избору проценитеља, односно о додели Уговора о пружању услуга процене вредности имовине стечајног
дужника ликвидационом методом и процену вредности правног лица методом ДНТ, стечајног дужника ИХП „ПРАХОВО ЂУБРИВА“ ДОО
Прахово - у стечају, све на дан 31.12.2011. године, Привредном друштву за консалтинг и услуге "INDUSTRIAL SOLUTIONS" Београд,
Палилула, Ул. Цвијићева бр. 129,  као најповољнијем понуђачу.
Прилог: Одлука Одбора поверилаца од 28.04.2012. године.
Процену стечајног дужника као правног лица је је извршило Привредном друштву за консалтинг и услуге "INDUSTRIAL SOLUTIONS"
Београд, Палилула, Ул. Цвијићева бр. 129, којом приликом је посебан осврт учињен  у односу на имовину под евентуалним теретом,
чија вредност је посебно табеларно исказана, уз навођење процентуалног учешћа покретне имовине која је предмет заложног права у
укупно утврђеној вредности стечајног дужника као правног лица.
Прилог: Извод из процене  Предузећа "INDUSTRIAL SOLUTIONS" Београд.
Оглас за продају стечајног дужника као правног лица  објављен је 15.06.2012. године у два високотиражна дневна листа  (Политика  и
Курир).
Продаја  стечајног дужника као правног лица извршена је методом јавног надметања дана 16.07.2012. године -  Уговор о купопродаји
Посл.бр. Ов.бр. – Ов.бр. 3037/2012 од 02.08.2012. године.
Имовина под разлучним правом је  покретна имовина у власништву стечајног дужника - Цистерне од редног бр. 1. до ред. Бр. 10. по
Решењу АПР-а Зл.бр. 1052/06 од 30.10.2006. године."

21.08.2013.  Наставак Одговора стечајног управника на Поднесак разлучног повериоца
Наставак Одговора:
"Процењена вредност стечајног дужника као правног лица износи 930.564.558,00 динара.
Укупан износ купопродајне цене постигнут на јавном надметању је 465.282.279,00 динара, а Купац стечајног дужника као правног лица
је  ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „ELIXIR GROUP“ ШАБАЦ, Агроиндустријска зона бб, Шабац, матични број 07627645, ПИБ:
100186398.
Учешће покретне имовине  која је предмет заложног права  у укупној процењеној вредности стечајног дужника као правног лица износи
0,14 %.
На основу напред наведеног стечајни управник је извршио обрачун намирења разлучног повериоца – „YUFOS“ ДОО Београд, Бул.
Михајла Пупина бр. 165а, коме је Пресудом Привредног апелационог суда бр. Пж. 509/13 од 22.05.2013. године утврђено потраживање
у укупном износу од 11.298.929,24 динара, по основу уписаног разлучног права на цистернама од редног броја 1. до редног броја 10. по
Решењу АПР-а Зл.бр. 1052/06 од 30.10.2006. године и на тај начин у потпуности испоштовао одредбе члана 136. Став 5. Закона о стечају.
Наводи о евентуалној необавештености, сада разлучног повериоца о намераваној продаји стечајног дужника као правног лица су већ
били предмет приговора у стечајном поступку, о којим приговорима је правноснажно одлучено, тако што су исти одбијени.
Сходно изложеном обрачун намирења разлучног повериоца је у свему извршен у складу са чкланом 136. став 4. Закона о стечају."

21.08.2013.  Предлог радњи - захтев за исправку Решења којим се даје сагласност на трошковник за 08/13
Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давње сагласности на подношење Захтева Привредном суду у Зајечару за
исправку Решења Ст.215/2011 од 09.08.2013.године, којим се даје сагласност на план трошкова за август 2013.године, ради заштите
интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

22.08.2013.  Трошковник за 09/13
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за септембар 2013.године, план трошкова достављен и
стечајном судији  на даве сагласности на предложено.

24.08.2013.  Захтев стечајном судији за исправку Решења Ст.215/2011 од 09.08.2013.године
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на подношење Захтева Привредном суду у Зајечару за исправку Решења
Ст.215/2011 од 09.08.2013.године, којим се даје сагласност на план трошкова за август 2013.године, ради заштите интереса поверилаца
и очувања вредности стечајне масе, Захтев достављен и стечајном судији.

27.08.2013.  Захтев за хитно достављање података
ИХП Прахово Холдинг АД у реструктурирању достављен Захтев за хИТНО достављање података везаних за решавање проблема
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депоније фосфогипса.

03.09.2013.  Предлог радњи - допуна плана трошкова за 09/13
Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давње сагласности на допуну плана трошкова за септембар 2013.године.

04.09.2013.  Оглас о продаји
У дневин листовима "Политика" и "Данас" објављен је Оглас о продаји концентрата пирита, методом јавног надметања, оквирне
количине од 102.384 тоне, који је у својини стечајне масе стечајног дужника.

04.09.2013.  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 - залихе у власништву
стечајне масе стечајног дужника - концентрат пирита оквирне количине од 102.384 тоне.

07.09.2013.  Допуна трошковника за септембар 2013.године
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на допуну плана трошкова за септембар 2013.године, допуна плана трошкова
достављен и стечајном судији  на даве сагласности на предложено.

16.09.2013.  Предлог радњи - допуна трошковника за 09/13
Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давње сагласности на допуну плана трошкова за септембар 2013.године, а која
се односи на трошкови оглашавања у два високотиражна листа продаје залиха у власништву стечајне масе стечајног дужника.

16.09.2013.  Предлог радњи - трошковник 10/13
Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давње сагласности на план трошкова за окјтобар 2013.године.

16.09.2013.  Седница Одбора поверилаца
Дана 16.09.2013.године у просторијама ИХП Прахово одржана је седница Одбора поверилаца стечајног дужника са почетком од 9
часова и 45 минута. На седници је између осталог разматран предлог за ангажовање научног сарадника Др. Мићовић Млађена из
Београд.

19.09.2013.  Трошковник за октобар 2013.године
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за октобар 2013.године, план трошкова достављен и
стечајном судији  на даве сагласности на предложено.

19.09.2013.  Допуна трошковника за 09/13
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на допуну плана трошкова за септембар 2013.године, допуна плана трошкова
достављен и стечајном судији  на даве сагласности на предложено.

23.09.2013.  Предлог радњи - Анекс бр. 5 Уговора о пружању адвокатских услуга
Агенцији за приватизацију достављен Предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 5 Уговора о пружању адвокатских
услуга за период 01.10.2013.године – 31.12.2013.године са адвокатом Милосављевић Златком из Зајечара, ЈМБГ: 1511954750025, ул.
Дубровачка бб, Зајечар, ПИБ: 100576758, МБ: 54014511 ради ради заступања стечајног дужника у свим предметима пред Привредним
судом у Зајечару и другим судовима, за месечну накнаду у паушалном износу од 20.000,00 динара, почев од 01.10.2013. године, у циљу
заштите и намирења поверилаца.

23.09.2013.  Предлог радњи - Анекс  Уговора о делу
Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давње сагласности на закључење Анекса бр. 3. Уговора о делу бр. 10 од
18.01.2013.године, са ангажованим лицем Миленковић Зораном из Бора, ул. 1.мај 2/7, ЈМБГ: 0608979756028 - ангажоване на
административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка – сертификовани асистент у ЕРС-у.
Ангажовање се врши на период од 01.10.2013.год. до 31.12.2013.год., за укупан  месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара,
односно за укупан месечни бруто износ од 23.148,14 динара.

25.09.2013.  Предлог радњи - орочење
Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давње сагласности на орочење  слободних новчаних средстава код  „Eurobank
EFG” AД Београд, експозитура Бор, у износу од 532.000.000,00 динара,  роком орочења од 90 дана, почев од 30.09.2013. године и
каматном стопом НКС од 9,50%, ЕКС од 9,85% на годишњем нивоу,  ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне
масе.

27.09.2013.  Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 5 Уговора о пружању адвокатских услуга
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС  закључење Анекса бр. 5 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом
Милосављевић Златком из Зајечара, предузетник, ул. Дубровачка бб, Зајечар, ПИБ: 100576758, МБ: 54014511, ради заступања стечајног
дужника у свим предметима пред Привредним судом у Зајечару и другим судовима, за месечну накнаду у паушалном износу од
20.000,00 динара, за период од 01.10.2013. године до 31.12.2013.године, а након истека овог периода Анексом Уговора утврдиће се
нова висина месечне накнаде, Зхатев за закључење Анекса бр. 5 Уговора о пружању адвокатских услуга достављен и стечајном судији
на давње сагласности на предложено.

27.09.2013.  Захтев за сагласност за закључење Анекса бр.3 Уговора о делу бр. 10 од 18.01.2013.године
Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС  •Закључење Анекса бр. 2. Уговора о делу бр. 10 од 18.01.2013.године, са
ангажованим лицем Миленковић Зораном из Бора, ул. 1.мај 2/7, ЈМБГ: 0608979756028 - ангажоване на административним и осталим
пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка – сертификовани асистент у ЕРС-у.  Ангажовање се врши на период од
01.10.2013.год. до 31.12.2013.год., за укупан  месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, односно за укупан месечни бруто износ
од 23.148,14 динара, ЗЗахтев за сагласност за закључење Анекса бр.3 Уговора о делу достављен и стечајном судији на давње
сагласности на предложено.
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27.09.2013.  Записник са одржане седнице Одбора поверилаца 16.09.2013.године и Одлука Одбора поверилаца
Поверенику стечајног управника путем електронске поште од стране записничара достављен је Записник (секниран, потписан и
печатиран) са седнице Одбора поверилаца која је одржана 16.09.2013.године у просторијама ИХП Прахова уз присуство председника
Одбора поверилаца Владимира Бубање (ИХП Прахово Холдинг АД Прахово у реструктуирању) и Мирјане Дојчиновић- члана Одбора
поверилаца испред Општине Негорин, као и уз присуство повереника стечајног управника Драгане Тодоровић, Димитрија Николића -
извршног директор ИХП Прахово Холдинг АД Прахово у реструктуирању, Драгољуба Ђорђевића - члана Одбора директора ИХП Прахово
Холдинг АД Прахово у реструктуирању, Бранка Марковића - председника Одбора директора ИХП Прахово Холдинг АД Прахово у
реструктуирању и Јелице Павловић, дипл.правник.
Под тачком 1. прочитан Дневни ред је једногласно усвојен, под таком 2. разматрао се предлог за ангажовање научног сарадника Др.
Мићевић Млађена  дипл.инж из Београда, Уговором о делу на пословима  решавања проблема депоније опасног отпада Фосфогипса на
локацији у Прахову, на изналажењу техничких могућих, еколошки и економски прихватљивих решења, који су у складу са законским
нормама. Након излагања повереника стечајног управника о разлозима и потребама за наведено ангажовање, Владимир Бубања
истако је да је он сагласан за напред наведено ангажовање, али да Др. Мићевић Млађен мора да достави допуну понуде у којој би се
оквирно одредили трошкови ангажовања и временски период за ангажовања.
Након дискусија Одбор поверилаца једногласно је доне Одлуку којом се даје сагласност на напред наведено ангажовање, у свему
према достављеном Захтеву стечајног управника за ангажовање бр. 103 од 20.08.2013.године, уз услов доставе допуне понуде за
ангажовање у погледу временског трајања ангажовања, као и оквирног износа накнаде за наведено ангажовање.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Седница је завршена у 10 часова и 30 минута.

30.09.2013.  3. квартал 2013.године
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, одлазак у Привредни суд у
Зајечару, одлазак код ангажованог адвоката ради консултација у вез са предметима који су у току, све активности око регистрације
тачног и законски исправног имена стечајне масе, орочење новчаних средстава стечајног дужника, а све сходно одредбама  Закона о
стечају.
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Прилози

02.08.2014.Датум:

Стечајна маса стечајног дужника Индустрија хемијских
производа ПРАХОВО - ЂУБРИВА ДОО Прахово

Назив стечајног дужника:

Број предмета: 2. Ст.215/2011

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: до:01.07.2013. 30.09.2013.

Купац/закупацПозив на број Датум рачуна Износ

Потраживања (у извештајном периоду)

"Elixir Group" DOO Šabac 15.000,0001/2013 04.09.2013.

ELIXIR PRAHOVO 15.000,0002/2013 18.09.2013.

Укупно: 30.000,00

Укупни приходи: 30.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

ДобаваљачПозив на број Датум рачуна Износ

до:01.07.2013.за период од: 30.09.2013.

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови

Привредни суд Зајечар
390.000,00

П-241/2012-
друг.ст.од.по.жал

01.07.2013.

Укупно: 390.000,00

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај
50.000,00

Ст.215/2011-
јул/13

01.07.2013.

Укупно: 50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 47.172,00јул/13 01.07.2013.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 45.672,00август/13 01.08.2013.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 32.500,00септембар/13 01.09.2013.

Укупно: 125.344,00

565.344,00Укупно трошкови стечајног поступка:

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

SZTKR "Libretto" Bor 1.500,00316 01.07.2013.

GM Copy Com Bor 1.000,000798/13 01.09.2013.

GM Copy Com Bor 364,000874/13 01.09.2013.

Укупно: 2.864,00

Гориво и мазиво

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 7.267,2007/13 гориво 01.07.2013.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 7.267,2008/13 гориво 01.08.2013.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 7.534,4009/13 гориво 01.09.2013.

Укупно: 22.068,80
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Пошта и телефон

ПТТ трошкови 480,00ПТТ 07/13 01.07.2013.

ПТТ трошкови 688,00ПТТ 08/13 01.08.2013.

ПТТ трошкови 740,00ПТТ 09/13 01.09.2013.

Укупно: 1.908,00

Платни промет

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru

455,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.07.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru

45,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

09.07.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru

145,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

19.07.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru

605,73

Провизија и
други
финансијски
расходи

31.07.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru

495,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

01.08.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru

35,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

08.08.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru

183,66

Провизија и
други
финансијски
расходи

19.08.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru

50,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

23.08.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru

40,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

28.08.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru

270,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.09.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru

215,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

02.09.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru

147,45

Провизија и
други
финансијски
расходи

18.09.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru

30,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

12.09.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru

50,00

Провизија и
други
финансијски
расходи

30.09.2013.

Укупно: 2.766,84

Вештачења и процене

Проф.Др.Жикић Миодраг 30.864,1892 01.07.2013.

Укупно: 30.864,18
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Бруто зараде по уговору о делу

МФ РС Пореска управа Неготин
557,78

Нови обрачун
доп.ПИО

01.07.2013.

Миленковић Зорана 23.148,1435-07/13 01.07.2013.

Миленковић Зорана 23.148,1435-08/13 01.08.2013.

Миленковић Зорана 23.148,1435-09/13 01.09.2013.

Укупно: 70.002,20

Књиговодствене услуге

СР "ВАСОВ"
10.000,00

07/13
књиговодство

01.07.2013.

СР "ВАСОВ"
10.000,00

08/13
књиговодство

01.08.2013.

СР "ВАСОВ"
10.000,00

09/13
књиговодство

01.09.2013.

Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар
20.000,00

36 Анекс бр.4 -
07/13

01.07.2013.

Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар
20.000,00

36 Анекс бр.4
Уговора-08/13

01.08.2013.

Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар
20.000,00

36 Анекс бр.4
Уговора-09/13

01.09.2013.

Укупно: 60.000,00

Трошкови оглашавања

"Дан Граф" д.о.о. Београд 20.640,002395/13 04.09.2013.

"Политика" Новине и магазини ДОО Београд 30.600,0090293321 04.09.2013.

Укупно: 51.240,00

Остали трошкови стечајне масе

Геодетски биро "Геометар" Неготин 55.200,0014/13 01.07.2013.

ДОО "МОЛ" Београд 74.880,00FAU-387-0/13 04.07.2013.

Југоинспект Београд АД 12.000,00132-0332-22 02.09.2013.

Укупно: 142.080,00

413.794,02Укупно обавезе стечајне масе:

Укупни трошкови: 979.138,02
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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
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-0000000039720-56
Marfin Bank AD Beograd, 908-14501-28
Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru, 250-3120000085100-24

01.07.2013. 506.835.689,30Стање на рачунима на дан

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Налогодавац

до:01.07.2013.за период од: 30.09.2013.

Камате и други финансијски приходи

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru 15.264.564,3802.07.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru 12.180.821,9230.09.2013.

Укупно: 27.445.386,30

Уплаћени депозити

ELIXIR PRAHOVO 1.166.272,6020.09.2013.

Укупно: 1.166.272,60

Потраживања (у извештајном периоду)

"Elixir Group" DOO Šabac 15.000,0004.09.2013.

ELIXIR PRAHOVO 15.000,0018.09.2013.

Укупно: 30.000,00

28.641.658,90Укупни приливи:

Датум извода Износ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

Прималац

до:01.07.2013.за период од: 30.09.2013.

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,0019.07.2013.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 50.000,0018.09.2013.

Укупно: 100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 38.000,0019.07.2013.

Агенција за приватизацију - Центар за стечај 47.172,0018.09.2013.

Укупно: 85.172,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

SZTKR "Libretto" Bor 1.500,0008.08.2013.

GM Copy Com Bor 750,0002.09.2013.

GM Copy Com Bor 750,0012.09.2013.

GM Copy Com Bor 250,0018.09.2013.

Укупно: 3.250,00

Гориво и мазиво

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 8.714,2009.07.2013.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 7.267,2001.08.2013.

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 7.267,2028.08.2013.

Укупно: 23.248,60
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Пошта и телефон

Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор 500,0009.07.2013.

ПТТ трошкови 847,0019.07.2013.

ПТТ трошкови 393,0019.07.2013.

ПТТ трошкови 87,0023.08.2013.

ПТТ трошкови 555,0023.08.2013.

ПТТ трошкови 133,0030.09.2013.

ПТТ трошкови 740,0030.09.2013.

Укупно: 3.255,00

Платни промет

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru 455,0001.07.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru 45,0009.07.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru 145,0019.07.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru 605,7331.07.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru 495,0001.08.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru 35,0008.08.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru 183,6619.08.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru 50,0023.08.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru 40,0028.08.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru 270,0002.09.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru 215,0002.09.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru 147,4518.09.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru 30,0012.09.2013.

Eurobank EFG A.D. Beograd - Filijala u Boru 50,0030.09.2013.

Укупно: 2.766,84

Вештачења и процене

Проф.Др.Жикић Миодраг 30.864,1819.08.2013.

Укупно: 30.864,18

Бруто зараде по уговору о делу

Миленковић Зорана 22.590,3601.07.2013.

МФ РС Пореска управа Неготин 557,7801.07.2013.

Миленковић Зорана 23.148,1401.08.2013.

Миленковић Зорана 23.148,1402.09.2013.

Укупно: 69.444,42

Књиговодствене услуге

СР "ВАСОВ" 10.000,0001.07.2013.

СР "ВАСОВ" 10.000,0001.08.2013.

СР "ВАСОВ" 10.000,0002.09.2013.

Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар 20.000,0001.07.2013.

Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар 20.000,0001.08.2013.

Адвокат Златко Милосављевић, Зајечар 20.000,0002.09.2013.

Укупно: 60.000,00

Остали трошкови стечајне масе

Геодетски биро "Геометар" Неготин 55.200,0031.07.2013.

ДОО "МОЛ" Београд 74.880,0019.08.2013.

Укупно: 130.080,00

Орочење средстава

Eurobank EFG A.D.- Beograd 14.000.000,0002.07.2013.

Eurobank EFG A.D.- Beograd 12.000.000,0030.09.2013.

Укупно: 26.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима
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Разлучни повериоци

YUFOS  Нови Београд 617.836,0031.07.2013.

Укупно: 617.836,00

27.155.917,04Укупни одливи:

Стање на рачунима на дан 30.09.2013. 534.321.431,16
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