
признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца

Број предмета: Бр.4.Ст.410/2012
Стечајни дужник: КЛАНИЦА ПЛАНА, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ МЕСА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДОО ВЕЛИКА ПЛАНА

Датум отварања стечајног поступка: 26.12.2012.

Датум израде листе
06.12.2013.

Повереник
Агенција за приватизацију

Верица Субашић

Стечајни управник

КОНАЧНА ЛИСТА

на дан 06.12.2013. године

ОспореноПризнатоПријављено потраживање

У К У П Н А

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Износ

I

У К У П Н О: 274.604.150,22 219.552.241,76 494.156.391,98 274.604.150,22 1.477.916,30 141.589,17 123.211.367,47 0,00 94.721.368,82

117.993.840,12 90.657.072,63 208.650.912,75 117.993.840,12 1.412.545,80 135.049,75 55.548.010,16 33.561.466,92

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало

Главни дуг:
Камата на главни дуг:

Трошкови:
Камата на трошкове:

156.560.310,10 88.564.971,82 245.125.281,92 156.560.310,10
50.000,00 37.729.070,41 37.779.070,41 50.000,00

0,00 2.601.126,90 2.601.126,90 0,00

65.370,50 6.539,42 61.165.508,86 0,00
4.300.302,07
2.197.546,38 0,00

27.327.553,04
33.428.768,34

403.580,52

П О Т Р А Ж И В А Њ А

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Сребрић Горица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Цара Душана бр.2; 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 276.340,12 276.340,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.340,12

2 0,00 128.590,67 128.590,67 0,00 0,00 0,00 0,00 128.590,67 П о т р а ж и в а њ е  п о
о с н о в у  н а к н а д е
ш т е т е  з б о г
н е и с п л а ћ е н е
минималне  зараде
као  и  камата  на
главни дуг, оспорава
с е  у  ц е л о с т и ,
о б з и р о м  д а  ј е
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
п р е д м е т  с у д с к о г
с п о р а  к о ј и  ј е
п о к р е н у т  п р е
отварања  стечајног
поступка, те је из тих
разлога оспорено.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 147.749,45 147.749,45 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

147.749,45
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 12.04.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 2 у укупном износу од 276.340,12 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.03.2006. године износ од 128.590,67 динара и на име припадајуће камате износ од 147.749,45 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Обрачуне законске затезне камате,
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 30.01.2006. године.
- Решење Основног суда у Смедереву, судска јединица I Велика Плана, I-2П1. 1207/10 од 11.01.2011. године.

1.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Милићевић Ненад
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Шумадинска бр.69; 11323 Велико

Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 706.480,73 706.480,73 0,00 0,00 0,00 706.473,80 0,00 6,93

3 0,00 455.591,15 455.591,15 0,00 0,00 0,00 455.591,15 0,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
на  име  трошкова
извршног поступка у
и з н о с у  о д  6 , 9 3
динара  због  више
пријављеног  износа
од  досуђеног.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 217.669,65 217.669,65 0,00
0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
0,00 13.219,93 13.219,93 0,00

0,00 0,00 217.669,65 0,00
19.993,07
13.219,93 0,00

0,00
6,93
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања на основу неисплаћених минималних зарада, трошкова парничног и извршног поступка и доприноса за социјално осигурање.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 11.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 3, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 509.364,15 динара од чега на име
главног дуга износ од 258.474,57 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 217.669,65 динара, на име парничних трошкова износ од 15.000,00 динара са законском затезном каматом од 13.219,93 динара, на име трошкова
извршног поступка износ од 5.000,00 динара као и као и уплату доприноса за социјано осигурање за период од 14.09.2004. до 31.05.2007. године. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања
камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.626/08 донето дана 30.09.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате,

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 258.474,57 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 217.669,65
динара, на име парничних трошкова износ од 15.000,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 13.219,93 динара и на име трошкова извршења износ од 4993,07 динара што укупно износи 509.357,22 динара.

Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса социјално осигурање стечајни управник признаје у целости за период од 01.01.2007. до 31.05.2007. године, који ће бити исплаћен Пореској управи према пријави потраживања Пореске
управе, а за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 197.116,58 динара, које је стечајни управник, због економичности сам обрачунао за тај период са основицом на дан отварања
стечајног поступка, с тим да ће потраживања за тај период бити исплаћен Пореској управи. Наиме, из пријаве пореске управе стечајни управник је утврдио да иста за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године , за који је поверилац поднео пријаву,
није ни поднела пријаву, па је по принципу двоструке заштите иста обрачуната и призната повериоцу, али уз напомену да се исплата има извршити Пореској управи. На тај начин стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у
укупном износу од 706.473,80 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Станковић Лелица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
1300 каплара бр.20, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 404.694,96 404.694,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404.694,96

4 0,00 154.158,67 154.158,67 0,00 0,00 0,00 0,00 154.158,67 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој Плани  воде
2  спора  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 147.036,29 147.036,29 0,00
0,00 103.500,00 103.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

147.036,29
103.500,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, трошкова парничних поступка, доприноса за социјално осигурање, неуплаћених доприноса за ПИО, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима,
трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 11.04.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 4 у укупном износу од 288.774,96 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.09.2004. до 31.03.2006. године износ од 130.238,67 динара, на име припадајуће камате износ од 147.036,29 динара као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.04.2004. до 31.03.2006. године. Дана 08.05.2013.
године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00
динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове
вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 92.000,00 динара. Законска затезна камата, доприноси за социјално осигурање  и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и
тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење Апелационог суда Београд Гж1 258/12 од 02.11.2012. године.
- Решење Основног суда у Смедереву IП.191/06 од 01.10.2010. године.
- Обрачуне законске затезне камате.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 24.01.2007. године.

2.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Стојановић Миломир
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Петра Драпшина бр.20; 11319 Велико

Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 766.349,97 766.349,97 0,00 0,00 0,00 763.081,47 0,00 3.268,50

6 0,00 308.202,57 308.202,57 0,00 0,00 0,00 308.141,67 60,90 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
60,90  динара  због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног  и  на  име
трошкова  извршног
поступка у износу од
3.207,60 динара због
више  пријављеног
износа од досуђеног.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 355.325,59 355.325,59 0,00
0,00 62.820,00 62.820,00 0,00
0,00 40.001,81 40.001,81 0,00

0,00 0,00 355.325,59 0,00
59.612,40
40.001,81 0,00

0,00
3.207,60

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 11.04.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 6 у укупном износу од 766.349,97 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.01.2007. године износ од 258.474,57 динара, на име припадајуће камате износ од 261.748,65 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 32.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 25.919,86
динара, на име трошкова извршног поступка износ од 5.000,00 динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 49.728,00 динара, на име припадајуће камате износ од 93.576,94 динара, на име
трошкова парничног поступка износ од 17.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 14.081,95 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.240,00 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012.
године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.626/08 донето дана 30.09.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.786/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 308.141,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 355.325,59
динара, на име парничних трошкова износ од 49.500,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 40.001,81 динара и на име трошкова извршења износ од 10112,40 динара што укупно износи 763.081,47 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.786/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 47.489,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 90.128,29 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 17.180,00 динара, камате на парничне трошкове у износу од 14.081,95 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.240,00 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.

3.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Анђелковић Јовица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Булевар ослобођења бр.23; 11324

Старо Село

а

У К У П Н О: 0,00 372.790,49 372.790,49 0,00 0,00 0,00 358.435,31 0,00 14.355,18

7 0,00 115.455,00 115.455,00 0,00 0,00 0,00 109.874,00 5.581,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
д у г а  и з н о с  о д
5.581,00 динара, због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног  и  на  име
камате на главни дуг
износ  од  8.774,18
динара  због  више
обрачунате  камате.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 217.440,05 217.440,05 0,00
0,00 27.043,00 27.043,00 0,00
0,00 12.852,44 12.852,44 0,00

0,00 0,00 208.665,87 0,00
27.043,00
12.852,44 0,00

8.774,18
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања на основу неисплаћене разлике зарада,  трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 03.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 7 у укупном износу од 372.790,49 динара, од чега на име главног дуга износ од 115.455,00
динара, на име камате на главни дуг износ од 217.440,05 динара, на име парничних трошкова износ од 15.680,00 динара са припадајућом каматом у износу од 12.852,44 динара и трошкова извршног поступка у износу од 11.363,00 динара. По
пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.783/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник  делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга у износу од 109.874,00 динара, на име камате на главни дуг у износу од 208.665,87 динара, на
име парничних трошкова у износу од 15.680,00 динара, на име камате на парничне трошкове у износу од 13.144,94 динара и на име трошкова извршења у износу од 11.363,00 динара, што укупно износи 358.435,31 динара.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.

4.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Радио Телевизија Србије
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Таковска 10; 11000 Београд

а

У К У П Н О: 0,00 44.069,22 44.069,22 0,00 0,00 0,00 20.545,55 0,00 23.523,67

9 0,00 31.152,00 31.152,00 0,00 0,00 0,00 16.934,00 14.218,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж в а њ е
стечајног повериоца
з а  п е р и о д  о д
3 1 . 0 1 . 2 0 0 7 .  д о
18.03.2010. године и
то   на  име  главног
дуга  у  износу  од
14.218,00  динара  и
на  име  камате  на
главни  дуг  у  износу
од  9.305,67  динара,
због  застарелости,
о б з и р о м  д а
п о т р а ж и в а њ а
п р а в н и х  л и ц а
застарева ју  за  3
године, према члану
3 7 4  З а к о н у  о
о б л и г а ц и о н и м
о д н о с и м а .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 12.917,22 12.917,22 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.611,55 0,00
0,00
0,00 0,00

9.305,67
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања на основу неисплаћених рачуна за РТВ претплату и камате за неплаћене рачуне.
Правни основ: Неплаћени рачуни.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 18.02.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 9 у укупном износу од 44.069,22 динара, од чега на име главног дуга износ од 31.152,00 динара и
на име камате на главни дуг износ од 12.917,22 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Спецификацију рачуна са исказаним дугом и обрачунатом каматом за период од јануара 2007. године до новембра 2012. године.
- Рачуне за РТВ претплату од јануара 2007. године до новембра 2012. године.
- Резултате обраде - Каматни лист од 22.02.2007.- 26.12.2012. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца за период од 18.03.2010. до 26.12.2012. године и то на име главног дуга износ од 16.934,00 динара и на име камате на
главни дуг износ од 3.611,55 динара, што укупно износи  20.545,55 динара.

5.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Петронијевић Братислав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Булевар Ослобођења 18; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 274.197,81 274.197,81 0,00 0,00 0,00 274.197,81 0,00 0,00

10 0,00 94.569,00 94.569,00 0,00 0,00 0,00 94.569,00 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 128.893,44 128.893,44 0,00
0,00 35.663,00 35.663,00 0,00
0,00 15.072,37 15.072,37 0,00

0,00 0,00 128.893,44 0,00
35.663,00
15.072,37 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за социјално осигурање и трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 28.02.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 10 у укупном износу од 274.197,81 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175,31 динара, на
име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 47.489,00 динара и на име припадајуће камате износ од 88.614,46 динара, на име трошкова парничног
поступка износ од 13.180.00 динара са припадајућом каматом у износу од 10.897,06 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 11.363,00 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007.
године. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 274.197,81 динара. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.783/08 од 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 26.11.2008. године,
- Пресуду Основног суда у Великој Плани 1П.540/07 од 05.11.2007. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.753/08 од 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 26.11.2008. године.
- Обрачуне законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.783/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга у износу од 47.080,00 динара,на име камате на износ главног дуга у износу од 40.278,98 динара, на име трошкова
парничног поступка у износу од 5.400,00 динара,  на име камате на парничне трошкове у износу од 4.175,31 динара и трошкове извршног поступка у износу од 4.175,00 динара, стечајни управник признаје по основу солидарне одговорности стечајног
дужника.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.

6.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Јовановић Љубодраг
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
М. Величковића 15; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 757.718,70 757.718,70 0,00 0,00 0,00 751.060,16 0,00 6.658,54

11 0,00 330.208,67 330.208,67 0,00 0,00 0,00 325.848,67 4.360,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
4.360,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
у износу од 2.298,54
динара  због  више
обрачунате  камате.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 350.231,11 350.231,11 0,00
0,00 45.578,60 45.578,60 0,00
0,00 31.700,32 31.700,32 0,00

0,00 0,00 347.932,57 0,00
45.578,60
31.700,32 0,00

2.298,54
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничних и извршних поступака, неуплаћених доприноса за социјално
осигурање, трошкова вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 28.02.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 11 и допуну пријаве потраживања од 07.03.2013. године, којима је пријавио своје потраживање у
укупном износу од 417.353,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова са законском затезном каматом износ од 16.803,70 динара и
трошкова извршења у износу од 7.500,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана
07.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио другу допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године
износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175,31 динара, на име трошкова извршног поступка износ од
5.800,00 динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 69.536,00 динара и на име припадајуће камате износ од 130.494,79 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 13.080,00
динара са припадајућом каматом у износу од 10.721,31 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.798,60 динара, као и уплату доприноса за социјано осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено
потраживање стечајног повериоца износи 757.718,70 динара. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата тражена и обрачуната до дана покретања стечајног поступка, по допуни
пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2013. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.808/07 од 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате.

Уз другу допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.781/08 од 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 26.11.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.750/08 од 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Обрачуни законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 325.848,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 347.932,57
динара, на име парничних трошкова износ од 38.480,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 31.700,32 динара и на име трошкова извршења износ од 16.298,60 динара што укупно износи 751.060,16 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.781/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 65.176,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 123.556,03 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 13.080,00 динара, камате на парничне трошкове у износу од 10.721,31 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.798,60 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјано осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.

7.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Петронијевић Братислав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Булевар Ослобођења 18; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 1.311.555,44 1.311.555,44 0,00 0,00 0,00 437.353,71 0,00 874.201,73

12 0,00 747.476,67 747.476,67 0,00 0,00 0,00 213.592,67 533.884,00 Стечајни  управник
оспорава  у  целости
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
п о  п р е с у д и
општинског  суда  у
В е л и к о ј  П л а н и
П 5 0 4 / 1 0  о д
18.10.2010. године у
укупном  износу  од
874.201,73  динара,
обзиром да спор није
п р а в н о с н а ж н о
о к о н ч а н .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 473.525,07 473.525,07 0,00
0,00 73.750,00 73.750,00 0,00
0,00 16.803,70 16.803,70 0,00

0,00 0,00 179.457,34 0,00
27.500,00
16.803,70 0,00

294.067,73
46.250,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу  неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, трошкова парничног и извршног поступка, трошкова вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 04.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 12, док је дана 07.03.2013. године Привредном суду Пожаревац достављена  прва допуна
пријаве потраживања, а дана 14.03.2013. године друга допуна пријаве потраживања, којима је пријавио своје потраживање у укупном износу од 437.353,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име камате на главни
дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара и трошкова извршења у износу од 7.500,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом
пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана 12.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну
пријаве потраживања а дана 24.06.2013. године уредио допуну пријаве потраживања, којима је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.07.2007. до 31.09.2010. године износ од 533.884,00 динара, на
име законске затезне камате износ од 294.067,73 динара као и на име трошкова парничног поступка износ од 46.250,00 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечаја.
Укупно пријављено потраживање износи 1.311.555,44 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.797/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Вансудско поравнање закључено дана 31.01.2007. године.

Уз допуну и уређену пријаву потраћивања стечајни поверилац је доставио:
- Уверење Министарства финансија, пореска управа, регионални центар Београд, филијала Велика Плана број: 437-1-895/08-IV од 12.08.2009. године.
- Допис ПС Пожаревац Бр.4.Ст. 410/2012-5 од 03.04.2013. године,
- Позив за главну расправу Основног суда у Великој Плани од 21.03.2013. године,
- Фотокопија личне карте,
- Вансудско поравнање од 31.01.2007. године,
- Фотокопија радне књижице,
Пресуда Основног суда у Смедереву, судска јединица у Великој Плани 3П1.504/10 од 18.10.2010. године

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 179.457,34
динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 16.803,70 динара и на име трошкова извршења износ од 7.500,00 динара, што укупно износи 437.353,71 динара.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.

8.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Јовановић Драгослав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Пролетерска бр.8; 11324 Старо Село

а

У К У П Н О: 0,00 719.036,39 719.036,39 0,00 0,00 0,00 700.516,54 0,00 18.519,85

13 0,00 307.201,67 307.201,67 0,00 0,00 0,00 305.106,82 2.094,85 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
д у г а  и з н о с  о д
2.094,85 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
трошкова  извршног
поступка у износу од
16.425,00  динара
з б о г  в и ш е
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
д о с у ђ е н о г .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 307.292,09 307.292,09 0,00
0,00 73.580,00 73.580,00 0,00
0,00 30.962,63 30.962,63 0,00

0,00 0,00 307.292,09 0,00
57.155,00
30.962,63 0,00

0,00
16.425,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничних и извршних поступака, неуплаћених доприноса за социјално
осигурање, трошкова вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 06.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 13 у укупном износу од 451.753,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара и трошкова  извршења у износу 21.900,00 динара. Такође,
пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара.
Дана 07.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године
износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175,31 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00
динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 46.529,00 динара и на име припадајуће камате износ од 87.555,77 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 12.180,00 динара са
припадајућом каматом у износу од 9.983,62 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.300,00 динара, као и уплату доприноса за социјано осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање
стечајног повериоца износи 719.036,39 динара. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечаја, а по допуни пријаве потраживања
камата обрачуната до дана 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.785/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.776/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.757/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 305.106,82 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 307.292,09
динара, на име парничних трошкова износ од 37.580,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 30.962,63 динара и на име трошкова извршења износ од 19575,00 динара што укупно износи 700.516,54 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.776/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 44.434,15 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 84.340,33 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 12.180,00 динара, камате на парничне трошкове у износу од 9.983,62 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.300,00 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјано осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Бојковић Слађана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Немањина бр.78; 11323 Велико Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 804.980,38 804.980,38 0,00 0,00 0,00 795.342,22 0,00 9.638,16

14 0,00 337.645,67 337.645,67 0,00 0,00 0,00 334.396,67 3.249,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
3.249,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
у  износу  од  239,16
динара  због  више
обрачунате  камате,
на  име  трошкова
извршног поступка у
износу  од  6.150,00
динара  због  више
пријављеног  износа
од  досуђеног.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 364.358,52 364.358,52 0,00
0,00 68.633,25 68.633,25 0,00
0,00 34.342,94 34.342,94 0,00

0,00 0,00 364.119,36 0,00
62.483,25
34.342,94 0,00

239,16
6.150,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, неуплаћених доприноса за социјално осигурање, трошкова парничног и извршног
поступка, трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 06.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 14, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 442.153,71 динара од чега на име
главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара, на име трошкова
извршног поступка износ од 12.300,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана
03.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суд Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од
47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.276,94 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на
име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 76.973,00 динара и на име припадајуће камате износ од 144.622,20 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 16.180.00 динара са припадајућом
каматом у износу од 13.262,30 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.953,25 динара, као и уплату доприноса за социјано осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног
повериоца износи 804.980,38 динара. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања
камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.811/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Решење Основног суда у Смедереву I И бр. 2865/2012 донето дана 19.02.2013. године.
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.794/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.749/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Обрачуни законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 334.396,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 364.119,36
динара, на име парничних трошкова износ од 41.580,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 34.342,94 динара и на име трошкова извршења износ од 20.903,25 динара што укупно износи 795.342,22 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.794/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 73.724,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 139.742,82 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 16.180,00 динара, камате на парничне трошкове у износу од 13.262,30 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.953,25 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјано осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Бојковић Слађана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Немањина бр.78; 11323 Велико Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 604.770,14 604.770,14 0,00 0,00 0,00 604.770,14 0,00 0,00

15 0,00 352.660,00 352.660,00 0,00 0,00 0,00 352.660,00 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 237.720,56 237.720,56 0,00
0,00 11.500,00 11.500,00 0,00
0,00 2.889,58 2.889,58 0,00

0,00 0,00 237.720,56 0,00
11.500,00

2.889,58 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања на основу  неисплаћених потраживања из радног односа, трошкова парничног и извршног поступка, трошкови вештачења и састављања пријаве.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 06.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 15 у укупном износу од 604.770,14 динара, од чега на име главног дуга износ од 352.660,00
динара, на име камате на главни дуг износ од 237.720,56 динара, на име парничних трошкова износ од 6.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 2.889,58 динара и трошкова извршног поступка износ од 5.500,00 динара. Такође,
пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана
отварања стечаја. Укупно пријављено потраживање износи 604.770,14 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.493/09 донето дана 04.09.2009. године,
- Предлог за извршење од 04.09.2009. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Ивковић Љиљана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Петра Драпшина бр.30; 11323 Велико

Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 1.056.956,93 1.056.956,93 0,00 0,00 0,00 798.332,93 0,00 258.624,00

16 0,00 439.135,67 439.135,67 0,00 0,00 0,00 336.511,67 102.624,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
3.342,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног.  Стечајни
управник оспорава у
ц е л о с т и
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
по  тужби  ко ја  ј е
предата општинском
суду у Великој Плани
д а н а  0 9 . 0 1 . 2 0 0 7 .
године  у  укупном
износу од 255.282,00
д и н а р а ,  к а о  и
доприносе за ПИО за
п е р и о д  о д
0 1 . 0 6 . 2 0 0 6 .  д о
31.12.2006.  године,
обзиром да спор није
п р а в н о с н а ж н о
о к о н ч а н .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 368.510,25 368.510,25 0,00
0,00 217.119,00 217.119,00 0,00
0,00 32.192,01 32.192,01 0,00

0,00 0,00 368.510,25 0,00
61.119,00
32.192,01 0,00

0,00
156.000,00

0,00

12.



Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених новчаних потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, неуплаћених доприноса за социјално осигурање, трошкова парничног и
извршног поступка, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења, судских такси и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 06.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 16, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 429.928,71 динара од чега на име
главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара, на име трошкова
извршног поступка износ од 7.500,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана
03.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од
47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175,31 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на
име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 79.181,00 динара и на име припадајуће камате износ од 148.773,93 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 13.680,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 11.213,00 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.739,00 динара, као и уплату доприноса за ПИО за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду
Пожаревац доставио другу допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од  01.06.2006. до 31.12.2006. године износ од 99.282,00 динара са законском затезном каматом,
уплату доприноса за ПИО за период од 01.06.2006. до 31.12.2006. године као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у износу од
156.000,00 динара.  Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 1.056.956,93 динара. Доприноси за социјално осигурање  и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната
и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.807/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију уговора са банком о отварању текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.754/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.787/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуни законске затезне камате.

Уз другу допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 09.01.2007. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 336.511,67 динара, на име обрачунате камате износ од 368.510,25 динара, на име
парничних трошкова износ од 42.380,00 динара и на име трошкова извршења износ од 22.039,00 динара што укупно износи 798.332,93 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.787/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 79.181,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 148.773,93 динара, на име трошкова
парничног поступка у износу од 13.680,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 11.213,00  и трошкове извршног поступка у износу од 8.739,00 динара, стечајни управник признаје  уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Бојковић Зоран
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Немањина бр.20; 11323 Велико Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 98.632,20 98.632,20 0,00 0,00 0,00 98.632,20 0,00 0,00

17 0,00 70.600,00 70.600,00 0,00 0,00 0,00 70.600,00 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 18.308,20 18.308,20 0,00
0,00 9.724,00 9.724,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 18.308,20 0,00
9.724,00

0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу  неисплаћених потраживања из радног односа,трошкова извршног поступка, трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 06.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 17 у укупном износу од 98.632,20 динара, од чега на име главног дуга износ од 70.600,00 динара,
на име камате на главни дуг износ од 18.308,20 динара и на име трошкова извршног поступка износ од 9.724,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од
6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка. Укупно пријављено потраживање износи 98.632,20 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.339/11 донето дана 31.03.2011. године,
- Предлог за извршење од 18.03.2011. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте и картице са рачуном банке.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.

13.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Филиповић Раде
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
село Крушево ; 11323 Велико Орашје;

а

У К У П Н О: 0,00 446.953,71 446.953,71 0,00 0,00 0,00 435.553,71 0,00 11.400,00

18 0,00 213.592,67 213.592,67 0,00 0,00 0,00 213.592,67 0,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и  т о :  н а  и м е
трошкова  извршног
поступка у износу од
11.400,00  динара,
з б о г  в и ш е
приваљеног  износа
од  досуђеног.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 179.457,34 179.457,34 0,00
0,00 37.100,00 37.100,00 0,00
0,00 16.803,70 16.803,70 0,00

0,00 0,00 179.457,34 0,00
25.700,00
16.803,70 0,00

0,00
11.400,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених новчаних потраживања из радног односа, трошкова парничног и извршног поступка, трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 06.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 18 у укупном износу од 446.953,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара и трошкова извршног поступка у износу 17.100,00 динара.
Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до
дана отварања стечајног поступка. Укупно пријављено потраживање износи 446.953,71 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.788/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 179.457,34
динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 16.803,70 динара и на име трошкова извршења износ од 5.700,00 динара, што укупно износи 435.553,71 динара.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.

14.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Богдановић Наташа
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Милорада Станковића бр.11; 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 998.510,90 998.510,90 0,00 0,00 0,00 749.393,90 0,00 249.117,00

19 0,00 427.116,67 427.116,67 0,00 0,00 0,00 320.399,67 Стечајни  управник
п р и з н а ј е  к а м а т у
п о с л е  о т в а р а њ а
стечајног поступка до
исплате   и  иста  ће
бити  обрачуната  и
исплаћена  у  складу
са чланом 85. Став 3.
Закона о стечају.

106.717,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
2.629,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
трошкова  извршног
поступка у износу од
11.400,00  динара
з б о г  в и ш е
пријављеног  износа
о д  д о с у ђ е н о г .
Стечајни  управник
оспорава  у  целости
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
по  тужби  ко ја  ј е
предата општинском
суду у Великој Плани
д а н а  1 5 . 0 8 . 2 0 0 6 .
године  у  укупном
износу од 235.088,00
д и н а р а ,  к а о  и
доприносе за ПИО за
п е р и о д  о д
1 4 . 0 9 . 2 0 0 4 .  д о
31.12.2005.  године,
обзиром да спор није
п р а в н о с н а ж н о
о к о н ч а н .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 336.894,98 336.894,98 0,00
0,00 204.433,25 204.433,25 0,00
0,00 30.066,00 30.066,00 0,00

0,00 0,00 336.894,98 0,00
62.033,25
30.066,00 0,00

0,00
142.400,00

0,00

15.



Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, неуплаћене доприносе за социјално осигурање, неуплаћене доприносе за ПИО,
трошкова парничног и извршног поступка, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења, судских такси и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 06.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 19, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 446.953,71 динара од чега на име
главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара, на име трошкова
извршног поступка износ од 17.100,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана
11.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од
47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.276,94 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на
име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 62.356,00 динара и на име припадајуће камате износ од 117.158,66 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 16.180.00 динара са припадајућом
каматом у износу од 13.262,30 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.953,25 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је
Привредном суду Пожаревац доставио другу допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском
затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове
судских такси у износу од 131.000,00 динара.  Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 998.510.90 динара. Доприноси за социјално осигурање и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године, по другој допуни пријаве потраживања камата обрачуната до дана
отварања стечајног поступка, а тражена до исплате.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.788/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 794/08 од 04.12.2008. године.
- Предлог за извршење од 04.12.2008.
- Обрачун законске затезне камате.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 748/08 од 27.11.2008. године.
- Предлог за извршење од 27.11.2008.
- Обрачун законске затезне камате.

Уз другу допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 15.08.2006 године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 320.399,69 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 336.894,98
динара, на име парничних трошкова износ од 41.580,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 30.066,00 динара и на име трошкова извршења износ од 20.453,25 динара што укупно износи 749.393,90 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.794/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 59.727,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 113.192,50 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 16.180,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 13.262,30 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.953,25 динара стечајни управник признаје  уз напомену постојања солидарне
одговорности стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.

16.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Миловановић Слађана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
М. Обреновића 7; 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 1.021.448,16 1.021.448,16 0,00 0,00 0,00 756.016,16 0,00 265.432,00

20 0,00 424.133,67 424.133,67 0,00 0,00 0,00 324.851,67 99.282,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и  т о :  н а  и м е
трошкова  извршног
поступка у износу од
6.150,00 динара због
више  пријављеног
износа од досуђеног.
Стечајни  управник
оспорава  у  целости
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
по  тужби  ко ја  ј е
предата Општинском
суду у Великој Плани
д а н а  0 7 . 0 2 . 2 0 0 7 .
године  у  укупном
износу од 259.282.00
д и н а р а ,  к а о  и
доприносе за ПИО за
п е р и о д  о д
0 1 . 0 1 . 2 0 0 6 .  д о
31.12.2006.  године,
обзиром да спор није
п р а в н о с н а ж н о
о к о н ч а н .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 340.320,01 340.320,01 0,00
0,00 225.212,20 225.212,20 0,00
0,00 31.782,28 31.782,28 0,00

0,00 0,00 340.320,01 0,00
59.062,20
31.782,28 0,00

0,00
166.150,00

0,00

17.



Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених новчаних потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, неуплаћених доприноса за социјално осигурање, доприноса за ПИО,
трошкова парничног и извршног поступка, трошкова вештачења,  трошкова састава тужбе, заступања на рочиштима, трошкове судских такси и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 06.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 20, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 442.153,71 динара од чега на име
главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара, на име трошкова
извршног поступка износ од 12.300,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана
03.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од
47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175.31 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на
име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 64.179,00 динара и на име припадајуће камате износ од 120.583,69 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 13.180,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 10.803,27 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.532,20динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је
Привредном суду Пожаревац доставио другу допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године износ од 99.282,00 динара са законском
затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове
судских такси у укупном износу од 160.000,00 динара. Укупно пријављено потраживање износи 1.021.448,16 динара. Доприноси за социјално осигурање и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.811/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Решење Основног суда у Смедереву I И бр. 2865/2012 донето дана 19.02.2013. године.
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.753/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.782/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуни законске затезне камате.

Уз другу допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 07.02.2007. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 324.851,67 динара, на име обрачунате камате износ од 340.320,01 динара, на име
парничних трошкова износ од 38.580,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 31.782,28 динара и на име трошкова извршења износ од 20.482,20 динара што укупно износи 756.016,16 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.782/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 64.179,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 120.583,69 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 13.180,00 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.532,20 динара стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке"
из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Радовановић Небојша
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Д. Маринковића 11; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 1.042.579,57 1.042.579,57 0,00 0,00 0,00 790.341,57 0,00 252.238,00

21 0,00 442.336,67 442.336,67 0,00 0,00 0,00 338.248,67 104.088,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и  т о :  н а  и м е
трошкова  извршног
поступка у износу од
6.150,00 динара због
више  пријављеног
износа од досуђеног.
Стечајни  управник
оспорава  у  целости
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
по  тужби  ко ја  ј е
предата општинском
суду у Великој Плани
д а н а  1 0 . 0 2 . 2 0 0 6 .
године  у  укупном
износу од 246.088,00
д и н а р а ,  к а о  и
доприносе за ПИО за
п е р и о д  о д
14.09.2004.  год.  до
31.12.2005.  године,
обзиром да спор није
п р а в н о с н а ж н о
о к о н ч а н .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 364.389,50 364.389,50 0,00
0,00 207.919,20 207.919,20 0,00
0,00 27.934,20 27.934,20 0,00

0,00 0,00 364.389,50 0,00
59.769,20
27.934,20 0,00

0,00
148.150,00

0,00
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Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, неуплаћене доприносе за социјално осигурање, неуплаћене доприносе за ПИО,
трошкова парничног и извршног поступка, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења, судских такси и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 06.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 21, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 442.153,71 динара од чега на име
главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара, на име трошкова
извршног поступка износ од 12.300,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана
11.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од
47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.276,94 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на
име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 77.576,00 динара и на име припадајуће камате износ од 144.653,18 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 13.580,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 11.131,20 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.839,20 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је
Привредном суду Пожаревац доставио другу допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском
затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове
судских такси у износу од 142.000,00 динара. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 1.042.579,57 динара. Доприноси за социјално осигурање и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.789/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 793/08 од 04.12.2008. године.
- Предлог за извршење од 04.12.2008.
- Обрачун законске затезне камате.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 748/08 од 27.11.2008. године.
- Предлог за извршење од 27.11.2008.
- Обрачун законске затезне камате.

Уз другу допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 10.02.2006. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 338.248,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 364.389,50
динара, на име парничних трошкова износ од 38.980,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 27.934,20 динара и на име трошкова извршења износ од 20.789,20 динара, што укупно износи 790.341,57 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.793/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 77.576,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 144.653,18 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 13.580,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 11.131,20 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.839,20 динара стечајни управник признаје  уз напомену постојања солидарне
одговорности стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Крстић Миша
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Јована Цвијића 8; 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 758.106,35 758.106,35 0,00 0,00 0,00 758.106,35 0,00 0,00

22 0,00 325.801,67 325.801,67 0,00 0,00 0,00 325.801,67 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 341.501,57 341.501,57 0,00
0,00 58.919,20 58.919,20 0,00
0,00 31.883,91 31.883,91 0,00

0,00 0,00 341.501,57 0,00
58.919,20
31.883,91 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничних и извршних поступака, неуплаћених доприноса за социјално
осигурање, трошкова вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 06.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 22, док је дана 07.03.2013. године  Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве
потраживања, којима је пријавио своје потраживање у укупном износу од 435.553,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од
20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара и трошкови извршења у извршном поступку у износу од 5.700,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања
пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана 20.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје
потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00
динара са припадајућом каматом у износу од 4.278,98 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 65.129,00 динара и на име
припадајуће камате износ од 121.765,25 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 13.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 10.803,27 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.839,20 динара, као и уплату
доприноса за социјано осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 758.106,35 динара. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу.
По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.787/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.758/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.793/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуни законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.793/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 65.129,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 121.765,25 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 13.180,00 динара, камате на парничне трошкове у износу од 10.803,27 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.839,20 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјано осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. годинестечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Давидовић Радисав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Карађорђева бб; 11327 Ракинац

а

У К У П Н О: 0,00 905.432,54 905.432,54 0,00 0,00 0,00 896.448,03 0,00 8.984,51

23 0,00 374.931,67 374.931,67 0,00 0,00 0,00 369.598,67 5.333,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
5.333,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
у износу од 3.651,51
динара  због  више
обрачунате  камате.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 434.807,31 434.807,31 0,00
0,00 61.944,00 61.944,00 0,00
0,00 33.749,56 33.749,56 0,00

0,00 0,00 431.155,80 0,00
61.944,00
33.749,56 0,00

3.651,51
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених новчаних потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, неуплаћених доприноса за социјално осигурање, трошкова парничног и
извршног поступка, трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 06.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 23, док је дана 07.03.2013. године Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве
потраживања,  којима је пријавио своје потраживање у укупном износу од 435.553,71 динара од чега на име главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних
трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 5.700,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања
пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана 03.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну 2 пријаве потраживања, којом је пријавио своје
потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00
динара са припадајућом каматом у износу од 4.175.31 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 114.259,00 динара и на име
припадајуће камате износ од 215.070,99 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 15.580,00 динара са припадајућом каматом у износу од 12.770,55 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 9.469,00 динара, као и уплату
доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 905.432,54 динара. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу.
По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања и прву допуну пријаве потраживања, стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.787/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна,
- Обрачун законске затезне камате.

Уз другу допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.755/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.791/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуни законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 369.598,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 431.155,80
динара, на име парничних трошкова износ од 40.980,00 динара, на име камате на парничне трошкове у износу од 33.749,56 динара и на име трошкова извршења износ од 20.964,00 динара, што укупно износи 896.448,03 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.791/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 108.926,00 динара, износ обрачунате камате на главни дуг у износу од 206.779,26 динара, трошкове парничног
поступка у износу од 15.580,00 динара, на име камате на парничне трошкове у износу од 12.770,55 динара и трошкове извршног поступка у износу од 9.464,00 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости, с тим да ће исто бити исплаћено пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Манојловић Драгољуб
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
М. Кршљанина 52; 11319 Крњево

а

У К У П Н О: 0,00 998.715,97 998.715,97 0,00 0,00 0,00 773.523,97 0,00 225.192,00

24 0,00 555.768,67 555.768,67 0,00 0,00 0,00 330.576,67 225.192,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
на  име главног  дуга
који  се  односи  на
уплаћени  допринос
з а  Ф о н д  П И О  у
износу од 225.192,00
динара , обзиром да
с т е ч а ј н и  д у ж н и к
доприносе  за  ПИО
уплаћује фонду ПИО
п о  п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
П о р е с к е  у п р а в е .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 350.707,11 350.707,11 0,00
0,00 57.077,60 57.077,60 0,00
0,00 35.162,59 35.162,59 0,00

0,00 0,00 350.707,11 0,00
57.077,60
35.162,59 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених новчаних потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, неуплаћених доприноса за ПИО и социјално осигурање, трошкова
парничног и извршног поступка , трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 06.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 24, којом је пријавио своје потраживање и то, на име главног дуга износ од 213.592,67 динара, на
име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара, на име уплате фонду ПИО због стицања услова за пензију у износу
225.192,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана 03.04.2013. године стечајни
поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име
припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.276,94 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на име неисплаћене
разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 69.904,00 динара и на име припадајуће камате износ од 130.970,79 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 17.180,00 динара са припадајућом каматом у износу
од 14.081,95 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.697,60 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године.
По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.
 Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 998.715,97 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.793/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачуни законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна,
- Фотокопију уплатнице доприноса за ПИО.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.749/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Обрачуни законске затезне камате,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.780/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуни законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 330.576,67 динара, на име обрачунате камате износ од 350.707,11 динара, на име
парничних трошкова износ од 42.580,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 35.162,59 динара и на име трошкова извршног поступка износ од 14.497,60 динара, што укупно износи 773.523,97 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.780/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 69.904,00 динара, износ обрачунате камате на главни дуг у износу од 130.970,79 динара, трошкове парничног
поступка у износу од 17.180,00 динара, камате на на парничне трошкове у износу од 14.081,95 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.697,60 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног
дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање стечајни управник признаје за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године, с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања Пореске
управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Радовановић Драгана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Д. Маринковића 11; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 1.112.179,16 1.112.179,16 0,00 0,00 0,00 855.307,16 0,00 256.872,00

25 0,00 454.412,63 454.412,63 0,00 0,00 0,00 357.540,63 96.872,00 Стечајни  управник
оспорава  у  целости
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
по  тужби  ко ја  ј е
предата општинском
суду у Великој Плани
д а н а  1 3 . 1 1 . 2 0 0 6 .
године  у  укупном
износу од 256.872,00
д и н а р а ,  к а о  и
доприносе за ПИО за
п е р и о д  о д
1 4 . 0 9 . 2 0 0 4 . .  д о
30.11.2005.  године,
обзиром да спор није
п р а в н о с н а ж н о
о к о н ч а н .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 400.369,84 400.369,84 0,00
0,00 224.529,20 224.529,20 0,00
0,00 32.867,49 32.867,49 0,00

0,00 0,00 400.369,84 0,00
64.529,20
32.867,49 0,00

0,00
160.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, неуплаћене доприносе за социјално осигурање, неуплаћене доприносе за ПИО,
трошкова парничног и извршног поступка, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења, судских такси и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 06.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 25, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 437.353,71 динара од чега на име
главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара, на име трошкова
извршног поступка износ од 7.500,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана
03.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од
47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.276,94 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на
име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 96.867,96 динара и на име припадајуће камате износ од 180.633,92 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 14.380,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 11.786,85 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 11.449,20 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је
Привредном суду Пожаревац доставио другу допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 30.11.2005. године износ од 96.872,00 динара са законском
затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 30.11.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове
судских такси у износу од 160.000,00 динара. Доприноси за социјално осигурање и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.
 Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 1.112.179,16 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.804/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.
- Обрачун законске затезне камате,

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.788/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.749/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Обрачуни законске затезне камате.

Уз другу допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 13.11.2006 године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 357.540,63 динара, на име обрачунате камате износ од 400.369,84 динара, на име
парничних трошкова износ од 39.780,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 32.867,49 динара и на име трошкова извршења износ од 24.749,20 динара што укупно износи 855.307,16 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.788/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 96.867,96 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 180.633,52 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 14.380,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 11.786,85 динара и трошкове извршног поступка у износу од 11.449,20 динара стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне
одговорности стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.

24.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Антонијевић Зоран
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
С. Марковића 14; 11323 Велико Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 945.656,05 945.656,05 0,00 0,00 0,00 701.493,05 0,00 244.163,00

26 0,00 410.836,67 410.836,67 0,00 0,00 0,00 304.673,67 106.163,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
на име главног дуга у
износу  од  2.075,00
динара  због  више
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног.  Стечајни
управник оспорава у
ц е л о с т и
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
по  тужби  ко ја  ј е
предата општинском
суду у Великој Плани
д а н а  2 0 . 0 2 . 2 0 0 6 .
године  у  укупном
износу од 242.088,00
д и н а р а ,  к а о  и
доприносе за ПИО за
п е р и о д  о д
1 4 . 0 9 . 2 0 0 4 .  д о
31.12.2005.  године,
обзиром да спор није
п р а в н о с н а ж н о
о к о н ч а н .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 306.444,55 306.444,55 0,00
0,00 197.412,20 197.412,20 0,00
0,00 30.962,63 30.962,63 0,00

0,00 0,00 306.444,55 0,00
59.412,20
30.962,63 0,00

0,00
138.000,00

0,00

26.



Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених новчаних потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћение разлике зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, трошкова парничног и извршног
поступка, трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 06.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 26, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 429.928,71 динара од чега на име
главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара, на име трошкова
извршног поступка износ од 7.500,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана
03.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од
47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175.31 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на
име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 46.076,00 динара и на име припадајуће камате износ од 86.708,23 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 12.180.00 динара са припадајућом
каматом у износу од 9.983,62 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.532,20 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је
Привредном суду Пожаревац доставио другу допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском
затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове
судских такси у износу од 138.000,00 динара. Доприноси за социјално осигурање и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.
 Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 945.656,05 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.800/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.
- Обрачун законске затезне камате,

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.757/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.782/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуни законске затезне камате.

Уз другу допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 20.02.2006 године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 304.673,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 306.444,55
динара, на име парничних трошкова износ од 37.580,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 30.962,63 динара и на име трошкова извршења износ од 21.832,20 динара што укупно износи 701.493,05 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.782/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 44.001,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 86.708,23 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 12.180,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 9.983,62 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.532,20 динара стечајни управник признаје  уз напомену постојања солидарне
одговорности стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.

27.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Арсић Гордана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Николе Пашича бр.42; 11319 Крњево

а

У К У П Н О: 0,00 707.391,75 707.391,75 0,00 0,00 0,00 705.287,75 0,00 2.104,00

27 0,00 307.435,67 307.435,67 0,00 0,00 0,00 305.331,67 2.104,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
на име главног дуга у
износу  од  2.104,00
динара  због  више
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
д о с у ђ е н о г .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 307.734,12 307.734,12 0,00
0,00 57.161,00 57.161,00 0,00
0,00 35.060,96 35.060,96 0,00

0,00 0,00 307.734,12 0,00
57.161,00
35.060,96 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених новчаних потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, неуплаћених доприноса за социјално осигурање, трошкова парничног и
извршног поступка, трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 06.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 27, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 429.853,71 динара од чега на име
главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара. Такође, пуномоћник
повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана 03.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац
доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98
динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175.31 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до
31.05.2002. године износ од 46.763,00 динара и на име припадајуће камате износ од 87.997,80 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 17.180.00 динара са припадајућом каматом у износу од 14.081,95 динара, на име трошкова
извршног поступка износ од 8.781,00 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 707.391,75 динара. Доприноси за социјално
осигурање пријављени су у неопредељеном износу.
По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.785/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.
- Обрачун законске затезне камате,

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.745/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.785/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.
- Обрачуни законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 305.331,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 307.734,12
динара, на име парничних трошкова износ од 42.580,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 35.060,96 динара и на име трошкова извршења износ од 14.581,00 динара, што укупно износи 705.287,75 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.785/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 44.659,00 динара, износ обрачунате камате на главни дуг у износу од 84.767,36 динара, трошкове парничног
поступка у износу од 17.180,00 динара, на име камате на парничне трочкове у износу од 14.081,95 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.781,00 динара, стечајни управник признаје  уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.

28.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Симић Јовица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Јована Цвијића бр.14; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 691.217,11 691.217,11 0,00 0,00 0,00 686.670,02 0,00 4.547,09

28 0,00 291.057,67 291.057,67 0,00 0,00 0,00 287.746,67 3.311,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
3.311,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
у износу од 1.236,09
динара  због  више
обрачунате  камате.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 324.960,19 324.960,19 0,00
0,00 45.133,25 45.133,25 0,00
0,00 30.066,00 30.066,00 0,00

0,00 0,00 323.724,10 0,00
45.133,25
30.066,00 0,00

1.236,09
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка, трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 06.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 28 у укупном износу од 429.853,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара и на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да
тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана 07.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања,
којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 77.465,00 динара и на име припадајуће камате износ од 145.502,85 динара, на име трошкова парничног поступка
износ од 16.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 13.262,30 динара и на име трошкова извршног поступка износ од 8.953,25 динара.
По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 691.217,11 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.783/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.794/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 287.746,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 323.724,10
динара, на име парничних трошкова износ од 36,180,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 30.066,00 динара и на име трошкова извршења износ од 8.953,25 динара,  што укупно износи 686.670,20 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.794/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 77.465,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 145.502,85 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 16.180,00 динара, камате на парничне трошкове у износу од 13.262,30 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.953,25 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.

29.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Бојковић Зоран
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Немањина бр.20; 11323 Велико Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 429.853,71 429.853,71 0,00 0,00 0,00 429.853,71 0,00 0,00

29 0,00 213.592,67 213.592,67 0,00 0,00 0,00 213.592,67 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 179.457,34 179.457,34 0,00
0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
0,00 16.803,70 16.803,70 0,00

0,00 0,00 179.457,34 0,00
20.000,00
16.803,70 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, трошкова парничног поступка, трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 06.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 29 у укупном износу од 429.853,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара и на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да
тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка. Укупно пријављено
потраживање износи 429.853,71 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.783/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.

30.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Релић Михајло
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Вожда Карађорђа бр.37; 11326 Доња

Ливадица

а

У К У П Н О: 0,00 701.367,60 701.367,60 0,00 0,00 0,00 701.367,60 0,00 0,00

30 0,00 307.339,67 307.339,67 0,00 0,00 0,00 307.339,67 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 306.846,49 306.846,49 0,00
0,00 55.568,00 55.568,00 0,00
0,00 31.613,44 31.613,44 0,00

0,00 0,00 306.846,49 0,00
55.568,00
31.613,44 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених новчаних потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, неуплаћених доприноса за социјално осигурање, трошкова парничног и
извршног поступка, трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 06.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 30, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 429.853,71 динара од чега на име
главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара. Такође, пуномоћник
повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана 03.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац
доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98
динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.276,94 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до
31.05.2002. године износ од 46.667,00 динара и на име припадајуће камате износ од 87.110,17 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 12.850,00 динара са припадајућом каматом у износу од 10.532,80 динара, на име трошкова
извршног поступка износ од 11.518,00 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 701.367,60 динара. Доприноси за
социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.785/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Пуномоћје за адвоката,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.756/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.777/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуни законске затезне камате.
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.777/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 46.667,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 87.110,17 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 12.850,00 динара, на име камате на парничне трошкове у износу од 10.532,80 динара и трошкове извршног поступка у износу од 11.518,00 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне
одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Шулејић Славиша
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Видовданска бр.10; 11319 Крњево

а

У К У П Н О: 0,00 739.710,21 739.710,21 0,00 0,00 0,00 739.710,21 0,00 0,00

31 0,00 320.387,67 320.387,67 0,00 0,00 0,00 320.387,67 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 335.085,57 335.085,57 0,00
0,00 52.700,60 52.700,60 0,00
0,00 31.536,37 31.536,37 0,00

0,00 0,00 335.085,57 0,00
52.700,60
31.536,37 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених новчаних потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, неуплаћених доприноса за социјално осигурање, трошкова парничног и
извршног поступка, трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 06.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 31, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 429.853,71 динара од чега на име
главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара. Такође, пуномоћник
повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана 03.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац
доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 44.278,98
динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175.31 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до
31.05.2002. године износ од 59.715,00 динара и на име припадајуће камате износ од 111.349,25 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 12.880,00 динара са припадајућом каматом у износу од 10.557,36 динара, на име трошкова
извршног поступка износ од 8.620,60 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 739.710,21 динара. Доприноси за социјално
осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.785/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.745/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.778/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуни законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.778/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 59.715,00 динара, износ обрачунате камате на главни дуг у износу од 111.349,25 динара, трошкове парничног
поступка у износу од 12.880,00 динара, на име камате на парничне трошкове у износу од 10.557,36 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.620,60 динара, стечајни управник признаје  уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Стојковић Предраг
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Булевар Ослобођења бр.17; 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 429.853,71 429.853,71 0,00 0,00 0,00 429.853,71 0,00 0,00

32 0,00 213.592,67 213.592,67 0,00 0,00 0,00 213.592,67 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 179.457,34 179.457,34 0,00
0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
0,00 16.803,70 16.803,70 0,00

0,00 0,00 179.457,34 0,00
20.000,00
16.803,70 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, трошкова парничног поступка и трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 06.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 32 у укупном износу од 429.853,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара и на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да
тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка. Укупно пријављено
потраживање износи 429.853,71 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.783/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Бојковић Зоран
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Немањина бр.20; 11323 Велико Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 542.447,43 542.447,43 0,00 0,00 0,00 542.447,43 0,00 0,00

33 0,00 226.349,00 226.349,00 0,00 0,00 0,00 226.349,00 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 251.114,96 251.114,96 0,00
0,00 50.168,90 50.168,90 0,00
0,00 14.814,57 14.814,57 0,00

0,00 0,00 251.114,96 0,00
50.168,90
14.814,57 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничних и извршних поступака, неуплаћених доприноса за социјално
осигурање, трошкова вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 33 у укупном износу од 210.459,14 динара, од чега на име главног дуга износ од 110.625,00
динара, на име камате на главни дуг износ од 82.821,64 динара и на име трошкова извршног поступка који износе 17.012,50 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања
износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана 07.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име
неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 4.175,31 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 68644,00 динара и на име припадајуће камате износ од
128.014,34 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 12.980,00 динара са припадајућом каматом у износу од 10.639,26 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.976,40 динара, као и уплату доприноса за социјано
осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 542.447,43 динара. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања
камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење Основног суда у Смедереву-Судска јединица I у Великој Плани  I -5 И.бр.337/10 од 31.03.2011. године.
- Предлог за извршење од 18.03.2011. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопија лицне карте и картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 790/08 од 04.12.2008. године.
- Предлог за извршење од 04.12.2008.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 750/08 од 27.11.2008. године.
- Предлог за извршење од 27.11.2008.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.790/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 68.644,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 128.014,34 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 12.980,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 10.639,26 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.976,40 динара стечајни управник признаје  уз напомену постојања солидарне
одговорности стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Филиповић Раде
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
село Крушево ; 11323 Велико Орашје;

а

У К У П Н О: 0,00 885.584,36 885.584,36 0,00 0,00 0,00 333.639,17 0,00 551.945,19

34 0,00 521.739,17 521.739,17 0,00 0,00 0,00 114.389,00 407.350,17 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
д у г а  и з н о с  о д
303.262,17  динара  (
износ  од  9.758,00
д и н а р а  н а  и м е
н е и с п л а ћ е н е
минималне  зараде,
з б о г  в и ш е
обрачунатог  износа
од досуђеног и износ
од 293.504,17 динара
на име доприноса за
ПИО, које је стечајни
п о в е р и л а ц  с а м
уплатио за период од
0 1 . 0 1 . 2 0 0 4 .  д о
29.06.2009.  године,
јер  није  достављен
правни  основ  за
признавање ПИО за
п е р и о д  о д
0 1 . 0 1 . 2 0 0 4 .  д о
31 .01 .2007 .  и  за
п е р и о д  о д
0 1 . 0 7 . 2 0 0 7 .  д о
29.06.2009. године и
з б о г  д в а  п у т а
п р и ј а в љ е н и х
доприноса за ПИО за
п е р и о д  о д
0 1 . 0 2 . 2 0 0 7 .  д о
30.06.2007. године) и
н а  и м е  в и ш е
обрачунате  камате
на  главни  дуг  износ
од 13.595,02 динара.
Стечајни  управник
оспорава  у  целости
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
по  тужби  ко ја  ј е
предата општинском
суду у Великој Плани
д а н а  0 4 . 0 8 . 2 0 0 6 .
године  у  укупном
износу од 235.088,00
д и н а р а ,  к а о  и
доприносе за ПИО за
п е р и о д  о д
1 4 . 0 9 . 2 0 0 4 .  д о
31.12.2005.  године
обзиром да спор није
п р а в н о с н а ж н о
о к о н ч а н .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 182.475,30 182.475,30 0,00
0,00 164.000,00 164.000,00 0,00
0,00 17.369,89 17.369,89 0,00

0,00 0,00 168.880,28 0,00
33.000,00
17.369,89 0,00

13.595,02
131.000,00

0,00
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Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неисплаћене  зараде, неуплаћених доприноса за социјално осигурање, неуплаћених доприносе за ПИО, трошкова парничног и извршног поступка, трошкова
састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења, судских такси и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 34 у укупном износу од 610.217,38 динара, од чега на име главног дуга износ од 417.651,17
динара (од тога на име неисплаћених минималних зарада износ од 124.147,00 динара и на име доприноса за ПИО  за период од 01.01.2004. до 29.06.2009. године у износу од 293.504,17 динара), на име камате на главни дуг износ од 182.478,30
динара (грешком је у укупно исказаном обрачуну пријаве потраживања, обрачуната камата, пријављена у износу од 142.196,32 динара), на име парничних трошкова износ од 18.580,00 динара са каматом у износу од 17.369,89 динара, трошкова
извршног поступка у износу од 14.420,00 динара као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Доприноси за социјално осигурање за период од 01.02.2007. године до 30.06.2007. године пријављени
су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата је обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године
износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у износу од 131.000,00 динара.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 885.584,36 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.778/08 од 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 26.11.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.753/08 од 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 26.11.2008. године,
- Обавештење о утврђеном доприносу од 17.08.2012. године,
- Обрачун законске затезне камате за период од 01.12.2000. до 23.10.2012. године,
- Обрачуни законске затезне камате.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 04.08.2006 године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 114.389,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 168.880,28
динара, на име парничних трошкова износ од 18.580,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 17.369,89 динара и на име трошкова извршења износ од 14.420,00 динара, што укупно износи 333.639,17 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.778/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 67.309,00 динара, камату на тај износ главног дуга у износу од 127.264,93 динара, трошкове парничног
поступка у износу од 13.180,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 13.194,58 динара  и трошкове извршног поступка у износу од 8.620,00 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу социјалних доприноса стечајни управник признаје за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године с тим што ће исти бити уплаћени Пореској управи према пријави потраживања Пореске управе.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Вујчић Зоран
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Стевана Мокрањца бр.162; 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 750.104,43 750.104,43 0,00 0,00 0,00 743.954,43 0,00 6.150,00

35 0,00 322.436,63 322.436,63 0,00 0,00 0,00 322.436,63 0,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
на  име  трошкова
извршног поступка у
износу  од  6.150,00
динара,  због  више
пријављеног  износа
од  досуђеног.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 334.905,64 334.905,64 0,00
0,00 65.319,20 65.319,20 0,00
0,00 27.442,96 27.442,96 0,00

0,00 0,00 334.905,64 0,00
59.169,20
27.442,96 0,00

0,00
6.150,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, неуплаћених доприноса за социјално осигурање, трошкова парничног и извршног
поступка, трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 11.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 35, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 442.153,71 динара од чега на име
главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара, на име трошкова
извршног поступка износ од 12.300,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана
11.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од
47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.276,94 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на
име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 61.763,88 динара и на име припадајуће камате износ од 115.169,32 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 12.980,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 10.639,26 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.839,20 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног
повериоца износи 750.104,43 динара. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања
камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.791/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 793/08 од 04.12.2008. године.
- Предлог за извршење од 04.12.2008.
- Обрачун законске затезне камате.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 758/08 од 27.11.2008. године.
- Предлог за извршење од 27.11.2008.
- Обрачун законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 322.436,63 динара, на име обрачунате камате износ од 334.905,64 динара, на име
парничних трошкова износ од 38.380,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 27.442,96 динара и на име трошкова извршења износ од 20.789,20 динара што укупно износи 743.954,43 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.793/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 61.763,88 динара, износ обрачунате камате на главни дуг у износу од 115.169,32 динара, трошкове парничног
поступка у износу од 12.980,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 10.639,26 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.839,20 динара, стечајни управник признаје  уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Девић Милорад
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Видовданска бр.21; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 722.103,47 722.103,47 0,00 0,00 0,00 722.103,47 0,00 0,00

36 0,00 312.702,67 312.702,67 0,00 0,00 0,00 312.702,67 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 317.184,41 317.184,41 0,00
0,00 60.844,00 60.844,00 0,00
0,00 31.372,39 31.372,39 0,00

0,00 0,00 317.184,41 0,00
60.844,00
31.372,39 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничних и извршних поступака, неуплаћених доприноса за социјално
осигурање, трошкова вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 11.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 36 у укупном износу од 437.353,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара и трошкова извршног поступка у износу од 7.500,00 динара.
Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана 07.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном
суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од
40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175,31 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од
09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 52.030,00 динара и на име припадајуће камате износ од 97.448,09 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 12.680,00 динара са припадајућом каматом у износу од 10.393,38 динара, на име
трошкова извршног поступка износ од 9.464,00 динара, као и уплату доприноса за социјано осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 722.103,47 динара. Доприноси за
социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу.
По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.796/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте и текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.745/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.791/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.791/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 52.030,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 97.448,09 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 12.680,00 динара, камате на парничне трошкове у износу од 10.393,38 динара и трошкове извршног поступка у износу од 9.464,00 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјано осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Марковић Славко
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Ђуре Недељковића 6; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 768.953,79 768.953,79 0,00 0,00 0,00 766.439,79 0,00 2.514,00

37 0,00 328.934,67 328.934,67 0,00 0,00 0,00 326.420,67 2.514,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
на име главног дуга у
износу  од  2,514,00
динара  због  више
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
д о с у ђ е н о г .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 347.740,20 347.740,20 0,00
0,00 60.578,60 60.578,60 0,00
0,00 31.700,32 31.700,32 0,00

0,00 0,00 347.740,20 0,00
60.578,60
31.700,32 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених новчаних потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, неуплаћених доприноса за социјално осигурање, трошкова парничног и
извршног поступка, трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 11.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 37, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 437.353,71 динара од чега на име
главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара, на име трошкова
извршног поступка износ од 7.500,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана
03.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од
47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175.31 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на
име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 68.262,00 динара и на име припадајуће камате износ од 128.003,88 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 13.080,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 10.721,31 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.798,60 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног
повериоца износи 768.953,79 динара. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу.
По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.812/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.781/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.751/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Обрачуни законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 326.420,67 динара, на име обрачунате камате износ од 347.740,20 динара, на име
парничних трошкова износ од 38.480,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 31.700,32 динара и на име трошкова извршења износ од 22.098,60 динара, што укупно износи 766.439,79 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.781/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 65.748,00 динара, износ обрачунате камате на главни дуг у износу од 124.432,99 динара, трошкове парничног
поступка у износу од 13.080,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 10.721,31 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.798,60 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.

39.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Маринковић Станимир
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Кнеза Милоша бр.38; 11324 Старо Село

а

У К У П Н О: 0,00 788.484,54 788.484,54 0,00 0,00 0,00 769.210,54 0,00 19.274,00

38 0,00 328.183,67 328.183,67 0,00 0,00 0,00 325.334,67 2.849,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
2.849,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
трошкова  извршног
поступка у износу од
16.425,00  динара,
з б о г  в и ш е
пријављеног  износа
од  досуђеног.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 346.584,92 346.584,92 0,00
0,00 78.819,00 78.819,00 0,00
0,00 34.896,95 34.896,95 0,00

0,00 0,00 346.584,92 0,00
62.394,00
34.896,95 0,00

0,00
16.425,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених новчаних потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, неуплаћених доприноса за социјално осигурање, трошкова парничног и
извршног поступка, трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 11.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 38, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 451.753,71 динара од чега на име
главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара, на име трошкова
извршног поступка износ од 21.900,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана
03.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од
47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175.31 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на
име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 67.511,00 динара и на име припадајуће камате износ од 126.848,60 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 16.980.00 динара са припадајућом
каматом у износу од 13.917,94 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.739,00 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног
повериоца износи 788.484,54 динара. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу.
По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.784/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.755/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Обрачуни законске затезне камате.
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.787/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 325.334,67 динара, на име обрачунате камате износ од 346.584,92 динара, на име
парничних трошкова износ од 42.380,00 динара, на име камате на парничне трошкове  износ од 34.896,95 динара и на име трошкова извршног поступка износ од20.014,00 динара, што укупно износи 769.210,54 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.787/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 64.662,00 динара, износ обрачунате камате на главни дуг у износу од 122.570,57 динара, трошкове парничног
поступка у износу од 16.980,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 13.917,94 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.739,00 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.

40.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Милосављевић Верољуб
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Милана Топлице бр.6; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 663.635,71 663.635,71 0,00 0,00 0,00 437.353,71 0,00 226.282,00

39 0,00 312.874,67 312.874,67 0,00 0,00 0,00 213.592,67 99.282,00 Стечајни  управник
оспорава  у  целости
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
по  тужби  ко ја  ј е
предата општинском
суду у Великој Плани
д а н а  0 6 . 0 3 . 2 0 0 6 .
године  у  укупном
износу од 226.282,00
д и н а р а ,  к а о  и
доприносе за ПИО за
п е р и о д  о д
0 1 . 0 1 . 2 0 0 6 .  д о
31.01.2006.  године,
обзиром да спор није
п р а в н о с н а ж н о
о к о н ч а н .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 179.457,34 179.457,34 0,00
0,00 154.500,00 154.500,00 0,00
0,00 16.803,70 16.803,70 0,00

0,00 0,00 179.457,34 0,00
27.500,00
16.803,70 0,00

0,00
127.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприносе за ПИО, трошкова парничног и извршног поступка, трошкова састављања тужбе,
заступања на рочиштима, трошкова вештачења, судских такси и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 11.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 39 у укупном износу од 437.353,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара и трошкова извршног поступка у  износу од 7.500,00 динара.
Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана 13.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном
суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.01.2006. године износ од 99.282,00 динара са законском затезном каматом,
уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.01.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у износу од
127.000,00 динара.  Доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 663.635,71 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.803/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 06.03.2006. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име обрачунате камате износ од 179.457,34 динара, на име
парничних трошкова износ од 20.000,00 динара, на име камате на парнићне трошкове износ од 16.803,70 динара и на име трошкова извршења износ од 7.500,00 динара што, укупно износи 437.353,71 динара.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.

41.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Митић Данијела
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Стевана Мокрањца 99; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 764.004,50 764.004,50 0,00 0,00 0,00 755.225,44 0,00 8.779,06

40 0,00 323.016,67 323.016,67 0,00 0,00 0,00 320.387,61 2.629,06 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
2.629,06 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
трошкова  извршног
поступка у износу од
6.150,00 динара због
више  пријављеног
износа од досуђеног.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 336.871,88 336.871,88 0,00
0,00 69.219,00 69.219,00 0,00
0,00 34.896,95 34.896,95 0,00

0,00 0,00 336.871,88 0,00
63.069,00
34.896,95 0,00

0,00
6.150,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, трошкова парничног и извршног поступка, трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 11.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 40 у укупном износу од 442.153,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара и трошкова извршног поступка у износу од 12.300,00 динара.
Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана 07.05.2013. и дана 15.05.2013. године стечајни
поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуне пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име
припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175,31 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на име неисплаћене
разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 62.344,00 динара и на име припадајуће камате износ од 117.135,56 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 16.980.00 динара са припадајућом каматом у износу
од 13.917,94 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.739,00 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи
764.004,50 динара. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по првој и другој допуни пријаве потраживања камата
обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.794/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуне пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 787/08 од 04.12.2008. године.
- Предлог за извршење од 04.12.2008.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 755/08 од 27.11.2008. године.
- Предлог за извршење од 27.11.2008.
- Обрачуни законске затезне камате.
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 320.387,61 динара, на име обрачунате камате износ од 336.871,88 динара, на име
парничних трошкова износ од 42.380,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 34.896,95 динара и на име трошкова извршења износ од 20.689,00 динара, што укупно износи 755.225,44 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.787/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 59.715,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 113.188,81 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 16.980,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 13.917,94 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.739,00 динара стечајни управник признаје  уз напомену постојања солидарне
одговорности стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Радојковић Живота
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Охридска бр.7; 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 442.153,71 442.153,71 0,00 0,00 0,00 436.003,71 0,00 6.150,00

41 0,00 213.592,67 213.592,67 0,00 0,00 0,00 213.592,67 0,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
на  име  трошкова
извршног поступка у
износу  од  6.150,00
динара,  због  више
пријављеног  износа
од  досуђеног.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 179.457,34 179.457,34 0,00
0,00 32.300,00 32.300,00 0,00
0,00 16.803,70 16.803,70 0,00

0,00 0,00 179.457,34 0,00
26.150,00
16.803,70 0,00

0,00
6.150,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, трошкова парничног и извршног поступка, трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 11.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 41 у укупном износу од 442.153,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара и трошкова извршног поступка у износу од 12.300,00 динара.
Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до
дана отварања стечајног поступка. Укупно пријављено потраживање износи 442.153,71 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.793/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 179.457,34
динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара, на име камате на парничне трошкове  износ од 16.803,70 динара и на име трошкова извршења износ од 6.150,00 динара, што укупно износи 436.003,71 динара.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.

43.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Лазаревић Живко
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Душана Јовића бр.6; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 755.740,98 755.740,98 0,00 0,00 0,00 749.590,98 0,00 6.150,00

42 0,00 322.684,67 322.684,67 0,00 0,00 0,00 322.684,67 0,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
на  име  трошкова
извршног поступка у
износу  од  6.150,00
динара  због  више
пријављеног  износа
од  досуђеног.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 335.423,44 335.423,44 0,00
0,00 66.014,60 66.014,60 0,00
0,00 31.618,27 31.618,27 0,00

0,00 0,00 335.423,44 0,00
59.864,60
31.618,27 0,00

0,00
6.150,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничних и извршних поступака, неуплаћених доприноса за социјално
осигурање, трошкова вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 11.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 42 у укупном износу од 442.153,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара и трошкова извршног поступка који износе 12.300,00 динара.
Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана 07.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном
суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од
40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175,31 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од
09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 62.012,00 динара и на име припадајуће камате износ од 115.687,12 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 12.980,00 динара са припадајућом каматом у износу од 10.639,26 динара, на име
трошкова извршног поступка износ од 9.534,60 динара, као и уплату доприноса за социјано осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 755.740,98 динара. Доприноси за
социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.792/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 792/08 од 04.12.2008. године.
- Предлог за извршење од 04.12.2008.
- Обрачун законске затезне камате.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 748/08 од 27.11.2008. године.
- Предлог за извршење од 27.11.2008.
- Обрачун законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 332.684,67 динара, на име обрачунате камате износ од 335.423,44 динара, на име
парничних трошкова износ од 38.380,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 31.618,27 динара и на име трошкова извршења износ од 21.484,60 динара што укупно износи 749590,98 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.792/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 62.012,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 115.687,12 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 12.980,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 10.639,26 динара и трошкове извршног поступка у износу од 9.534,60 динара стечајни управник признаје  уз напомену постојања солидарне
одговорности стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.

44.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Манојловић Снежана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Јосипа Панчића бр.29; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 697.406,97 697.406,97 0,00 0,00 0,00 697.406,97 0,00 0,00

43 0,00 304.493,63 304.493,63 0,00 0,00 0,00 304.493,63 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 301.536,11 301.536,11 0,00
0,00 60.414,60 60.414,60 0,00
0,00 30.962,63 30.962,63 0,00

0,00 0,00 301.536,11 0,00
60.414,60
30.962,63 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених новчаних потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка, трошкови вештачења и
састављања пријаве потраживања и уплату доприноса за социјално осигурање.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 14.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 43, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 437.353,71 динара од чега на име
главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара, на име трошкова
извршног поступка износ од 7.500,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана
03.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од
47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175.31 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на
име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 43.820,96 динара и на име припадајуће камате износ од 81.799,79 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 12.180.00 динара са припадајућом
каматом у износу од 9.983,62 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 9.534,60 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног
повериоца износи 697.406,97 динара. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања
камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.801/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.792/08 донето дана 04.12.2008. године
- Предлог за извршење од 04.12.2008.
- Обрачуни законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
 Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.792/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 43.820,96 динара, износ обрачунате камате на главни дуг у износу од 81.799,79 динара, трошкове парничног
поступка у износу од 12.180,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 9.983,62 динараи трошкове извршног поступка у износу од 9.534,60 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног
дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.

45.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Воштић Светлана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Стевана Мокрањца бр.104; 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 718.050,45 718.050,45 0,00 0,00 0,00 701.625,45 0,00 16.425,00

44 0,00 306.353,67 306.353,67 0,00 0,00 0,00 306.353,67 0,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
на  име  трошкова
извршног поступка у
износу  од  16.425,00
динара  због  више
пријављеног  износа
од  досуђеног.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 305.696,15 305.696,15 0,00
0,00 75.038,00 75.038,00 0,00
0,00 30.962,63 30.962,63 0,00

0,00 0,00 305.696,15 0,00
58.613,00
30.962,63 0,00

0,00
16.425,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничних и извршних поступака, неуплаћених доприноса за социјално
осигурање, трошкова вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 14.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 44 у укупном износу од 451.753,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара и трошкова извршног поступка који износе 21.900,00 динара.
Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана 07.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном
суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од
40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175,31 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од
09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 45.681,00 динара и на име припадајуће камате износ од 85.959,83 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 12.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 9.983,62 динара, на име
трошкова извршног поступка износ од 9.758,00 динара, као и уплату доприноса за социјано осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 718.050,45 динара. Доприноси за
социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.786/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 784/08 од 04.12.2008. године.
- Предлог за извршење од 04.12.2008.
- Обрачун законске затезне камате.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 746/08 од 27.11.2008. године.
- Предлог за извршење од 27.11.2008.
- Обрачун законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 306.353,67 динара, на име обрачунате камате износ од 305.696,15 динара, на име
парничних трошкова износ од 37.580,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 30.962,63 динара и на име трошкова извршења износ од 21.033,00 динара што укупно износи 701.625,45 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.784/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 45.681,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 85.959,83 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 12.180,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 9.983,62 динара и трошкове извршног поступка у износу од 9.758,00 динара стечајни управник признаје  уз напомену постојања солидарне
одговорности стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Милићевић Ненад
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Шумадинска бр.69; 11323 Велико

Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 325.284,93 325.284,93 0,00 0,00 0,00 204.067,65 0,00 121.217,28

45 0,00 98.708,00 98.708,00 0,00 0,00 0,00 59.718,00 38.990,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то:  на име главног
дуга  за  износ  од
38.990,00  динара,
з б о г  в и ш е
пријављеног  износа
од  досуђеног  и  на
и м е  о б р а ч у н а т е
камате на главни дуг
за износ од 82.227,28
динара  због  више
обрачунате  камате.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 195.559,67 195.559,67 0,00
0,00 20.378,00 20.378,00 0,00
0,00 10.639,26 10.639,26 0,00

0,00 0,00 113.332,39 0,00
20.378,00
10.639,26 0,00

82.227,28
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених  зарада и трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Неисплаћене минималне зараде.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 14.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 45 у укупном износу од 325.284,93 динара, од чега на име главног дуга износ од 98.708,00
динара, на име камате на главни дуг износ од 195.559,67 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 12.980,00 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 7.398,00 динара и на име камате на трошкове парничног поступка износ
од 10.639,26 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.775/08 од 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 26.11.2008. године,
- Обрачуни законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 59.718,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 113.332,39
динара, на име парничних трошкова износ од 12.980,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 10.639,26 динара и на име трошкова извршења износ од 7.398,00 динара што укупно износи 204.067,65 динара.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Стојковић Предраг
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Булевар Ослобођења бр.17; 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 258.795,31 258.795,31 0,00 0,00 0,00 258.795,31 0,00 0,00

46 0,00 91.310,00 91.310,00 0,00 0,00 0,00 91.310,00 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 122.841,18 122.841,18 0,00
0,00 30.485,20 30.485,20 0,00
0,00 14.158,93 14.158,93 0,00

0,00 0,00 122.841,18 0,00
30.485,20
14.158,93 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања на основу неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, неуплаћених доприноса за социјално осигурање, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 14.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 46 у укупном износу од 258.795,31 динара, од чега на име на име неисплаћених минималних
зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175.31
динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 44.230,00 динара и на име припадајуће камате износ од 82.562,20 динара, на име трошкова
парничног поступка износ од 12.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 9.983,62 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 7.105,20 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до
30.06.2007. године. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.779/08 од 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 26.11.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.750/08 од 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 26.11.2008. године,
- Обрачуни законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.779/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 44.230,00 динара, обрачунате камате на тај износ главног дуга у износу од 82.562,20 динара, на име парничних
трошкова износ од 12.180,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 9.983,62 динара и на име трошкова извршног поступка износ од 7.105,20 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
 Потраживања стечајног повериоца по основу  доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

''ИНВЕСТ БАНКА'' АД у стечају
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Сремса 3-5; 11000 Београд

а

У К У П Н О: 0,00 1.549.613,44 1.549.613,44 0,00 0,00 0,00 1.549.613,44 0,00 0,00

47 0,00 1.072.644,12 1.072.644,12 0,00 0,00 0,00 1.072.644,12 Стечајни  управник
п р и з н а ј е  к а м а т у
п о с л е  о т в а р а њ а
стечајног поступка до
исплате иста ће бити
о б р а ч у н а т а  и
исплаћена  у  складу
са чланом 85. Став 3.
Закона о стечају.

0,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
на име главног дуга у
износу од 390.826,12
динара  због  више
п р и ј а в љ е н о г
потраживања на име
г л а в н о г  д у г а ,
о б з и р о м  д а  ј е
У г о в о р о м  о
п р е т в а р а њ у
краткорочног кредита
из примарне емисије
у  дугорочни  кредит
Б р .  4 0 / 9 8  о д
29.04.1998.  године
утврђен  кредит  у
износу од 681.818,00
динара.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 476.969,32 476.969,32 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 476.969,32 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  По основу законске солидарне одговорности.
Правни основ: Уговор о претварању краткорочног кредита из примарне емисије у дугорочни кредит и одлуке скупштине ДП ИМ ''Плана''.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 15.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 47, у укупном износу од 1.549.613,44  динара, од чега на име главног дуга износ од 1.072.644,12
динара и на име камате на главни дуг износ од 476.969,32 динара. Камата обрачуната и тражена од 29.07.2009. године до 26.12.2012. године,и даље до исплате.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Уговор о претварању краткорочног кредита из примарне емисије у дугорочни кредит бр.40/98 од 29.04.1998. године.
- Пречишћен текст споразума о разграничењу средстава, права и обавеза Д.П.И.М ''ПЛАНА'' између новонасталих предузећа са станјем на дан 31.12.2001. године.
- Одлуке скупштине ДП ИМ ''Плана'' од 29.04.2002. године.
- Одлука надзорног одбора ДП ИМ ''Плана'' од 29.04.2002. године.
- Извод из банчиних књига о стању солидарног потраживања Инвест банке на дан 26.12.2012. године и обрачун камате.
- Записник о усаглашеном стању обавеза дужника према повериоцу са стањем на дан 30.11.2003.године.
- Пријава потраживања у поступку приватизације од 10.01.2008. године.
- Пријава потраживања Инвест Банке поднете дана 27.07.2009. године по покретању принудне ликвидације над дужником.
- Закључак Привредног суда Пожаревац Ст. 28/2010 од 25.08.2010. године.
- Пријава потраживања Инвест Банке поднета дана 26.11.2012. године поднете над ДП ''Плана - Кланица крупне и ситне стоке'' у ликвидацији.
- Фотокопија решења о отварању стечаја над стечајним дужником ''Кланица Плана'' ДОО.
- Извод агенције за привредне регистре.
- фотокопије страница из службеног гласника од 21.03.2003. године и 01.02.2013. године.

На основу приложене документације и документације стечајног дужника, стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца на име главног дуга за износ од 681.818,00 динара и на име обрачунате камате за износ од
476.969,32 динара, а укупно 1.158.787,32 динара.
Стечајни управник наведено потраживање признје под РАСКИДНИМ условом, у складу са чланом 87 став 3 Закона о стечају. Уколико поверилац, до правноснажности решења о коначној деоби стечајне масе, не намири своје потраживање од
главног дужника или било ког солидарног дужника, сматраће се да услов није ни постојао.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Општинска Управа, Општина Велика
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Милоша Великог 30; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 16.679.361,66 16.679.361,66 0,00 0,00 100.143,62 15.914.915,97 0,00 664.302,07

48 0,00 4.913.679,54 4.913.679,54 0,00 0,00 93.604,20 4.820.075,34 0,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
на  име  обрачунате
камате на главни дуг
друго г  исплатног
реда  у  износу  од
664.302,07  динара,
з б о г  в и ш е
обрачунате  камате.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 11.765.682,12 11.765.682,12 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6.539,42 11.094.840,63 0,00
0,00
0,00 0,00

664.302,07
0,00
0,00

Опис потраживања:  Неисплаћен локални јавни приход.
Правни основ: Порези.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 18.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 48, у укупном износу од 16.679.361,66  динара (трећег исплатног реда износ од 15.914.915,97
динара и другог исплатног реда износ од 764.445,69 динара), од чега на име главног дуга трећег исплатног реда износ од 4.820.075,34 динара, на име камате на главни дуг трећег исплатног реда износ од 11.094.840,63 динара,  на име главног дуга
другог исплатног реда износ од 93.604,20 динара и и на име камате на главни дуг другог исплатног реда износ од 670.841,49 динара. Дана 24.04.2013. године стечајни поверилац је доставио допуну пријаве потраживања.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Записник о утврђеном потраживању од 15.03.2013. године
- решење о утврђивању пореза на имовину правних лица за 2012. годину.
- фотокопију решења о утврђивању пореза на имовину правних лица за 2010. годину.
- фотокопију решења  о утврђивању пореза на имовину правних лица за 2009. годину.
- фотокопију решења о утврђивању пореза на имовину правних лица за 2008. годину.
- фотокопију решења о утврђивању пореза на имовину правних лица за 2007. годину.
- фотокопију решења о утврђивању пореза на имовину правних лица за 2006. годину.
- фотокопију решења о утврђивању пореза на имовину правних лица за 2005. годину.
- фотокопију решења о утврђивању пореза на имовину правних лица за 2004. годину.
- Аналитичке картице пореза на имовину правних лица, објекти, за 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012. годину.
- Аналитичке картице пореза на имовину правних лица, земљиште, за 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012. годину.
- Пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину за 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 и две за 2005. годину.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- опомена Пореске управе, филијала Велика Плана бр: 433-0-1-106/05 од 19.10.2005. године,
- Решење Пореске управе, филијала Велика Плана бр: 433-1-4-Н/2005 од 16.05.2005. године
- Решење Пореске управе, филијала Велика Плана бр: 433-1-5/ЗЗП/05 од 02.12.2005. године
- закључак Пореске управе, филијала Велика плана бр: 433-1-488/05 од 05.02.2008. године
- опомена Пореске управе, филијала Велика Плана бр: 433-20-134/2010-III/03 од 19.05.2010. године

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга другог исплатног реда износ од 93.604,20 динара,  на име главног дуга трећег исплатног реда
износ од 4.820.075,34 динара, на име обрачунате камате на главни дуг другог исплатног реда износ од 6.539,42 динара и на име обрачунате камате на главни дуг трећег исплатног реда износ од 11.094.840,63 динара, што укупно износи
16.015.059,59 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Рашић Владимир
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Марка Милановића бр.63; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 790.295,86 790.295,86 0,00 0,00 0,00 790.295,86 0,00 0,00

49 0,00 328.813,67 328.813,67 0,00 0,00 0,00 328.813,67 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 347.766,24 347.766,24 0,00
0,00 78.819,00 78.819,00 0,00
0,00 34.896,95 34.896,95 0,00

0,00 0,00 347.766,24 0,00
78.819,00
34.896,95 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничних и извршних поступака, неуплаћених доприноса за социјално
осигурање, трошкова вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 18.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 49, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 451.753,71 динара од чега на име
главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара, на име трошкова
извршног поступка износ од 21.900,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана
03.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од
68.141,00 динара и на име припадајуће камате износ од 128.029,92 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 16.980,00 динара са припадајућом каматом у износу од 13.917,94 динара, на име трошкова извршног поступка износ од
8.739,00 динара. Дана 07.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до
30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175,31 динара, на име трошкова извршног
поступка 5.800,00 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 790.295,85 динара. Доприноси за социјално осигурање
пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по првој и другој допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.786/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.787/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуни законске затезне камате.

Уз другу допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.751/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Обрачуни законске затезне камате.
На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.787/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 68.141,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 128.029,92 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 16.980,00 динара, камату на парничне трошкове у износу од 13.917,94 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.739,00 динара стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Златановић Станиславка
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Моше Пијаде бр.1/14; 11420

Смедеревска Паланка

а

У К У П Н О: 0,00 724.031,52 724.031,52 0,00 0,00 0,00 705.531,52 0,00 18.500,00

50 0,00 306.778,67 306.778,67 0,00 0,00 0,00 304.703,67 2.075,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
д у г а  и з н о с  о д
2.075,00 динара због
више  пријављеног
износа од досуђеног,
на  име  трошкова
извршног поступка у
износу  од  16.425,00
динара  због  више
пријављеног  износа
од  досуђеног.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 306.496,36 306.496,36 0,00
0,00 77.233,25 77.233,25 0,00
0,00 33.523,24 33.523,24 0,00

0,00 0,00 306.496,36 0,00
60.808,25
33.523,24 0,00

0,00
16.425,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничних и извршних поступака, неуплаћених доприноса за социјално
осигурање, трошкова вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 18.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 50 у укупном износу од 451.753,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара и трошкова извршног поступка у износу од 21.900,00 динар.
Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана 07.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном
суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од
40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.276,94 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од
09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 45.106,00 динара и на име припадајуће камате износ од 86.760,04 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 15.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 12.442,60 динара, на име
трошкова извршног поступка износ од 8.953,25 динара, као и уплату доприноса за социјано осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 724.031,52 динара. Доприноси за
социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.784/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 794/08 од 04.12.2008. године.
- Предлог за извршење од 04.12.2008.
- Обрачун законске затезне камате.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 758/08 од 27.11.2008. године.
- Предлог за извршење од 27.11.2008.
- Обрачун законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 304.703,67 динара, на име обрачунате камате износ од 306.496,36 динара, на име
парничних трошкова износ од 40.580,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 33.523,24 динара и на име трошкова извршења износ од 20.228,25 динара, што укупно износи 705.531,52 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.794/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 44.031,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 83573,74 динара, трошкове парничног
поступка у износу од 15.180,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 12.442,60 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.953,25 динара стечајни управник признаје  уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.

51.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Костић Славица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
1. Децембра бр.6; 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 437.353,71 437.353,71 0,00 0,00 0,00 437.353,71 0,00 0,00

51 0,00 213.592,67 213.592,67 0,00 0,00 0,00 213.592,67 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 179.457,34 179.457,34 0,00
0,00 27.500,00 27.500,00 0,00
0,00 16.803,70 16.803,70 0,00

0,00 0,00 179.457,34 0,00
27.500,00
16.803,70 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживањ из радног односа, трошкова парничног и извршног поступка, трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 18.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 51 у укупном износу од 437.353,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара и трошкова извршног поступка у износу од 7.500,00 динара.
Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до
дана отварања стечајног поступка. Укупно пријављено потраживање износи 437.353,71 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.805/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Тирнанић Драган
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Слободана Пенезића бр.8, 11319

Крњево

а

У К У П Н О: 0,00 437.353,71 437.353,71 0,00 0,00 0,00 437.353,71 0,00 0,00

52 0,00 213.592,67 213.592,67 0,00 0,00 0,00 213.592,67 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 179.457,34 179.457,34 0,00
0,00 27.500,00 27.500,00 0,00
0,00 16.803,70 16.803,70 0,00

0,00 0,00 179.457,34 0,00
27.500,00
16.803,70 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, трошкова парничног и извршног поступка, трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 18.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 52 у укупном износу од 437.353,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара и трошкова извршног поступка у износу од 7.500,00 динара.
Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до
дана отварања стечајног поступка. Укупно пријављено потраживање износи 437.353,71 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.810/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Решење Основног суда у Смедереву  I И бр. 2861/2012 од 12.02.2013. године.
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.

52.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Радуловић Мирјана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Доситејева бр.7; 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 957.104,95 957.104,95 0,00 0,00 0,00 701.932,95 0,00 255.172,00

53 0,00 411.074,67 411.074,67 0,00 0,00 0,00 304.902,67 106.172,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
на име главног дуга у
износу  од  2.084,00
динара  због  више
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног.  Стечајни
управник оспорава у
ц е л о с т и
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
по  тужби  ко ја  ј е
предата општинском
суду у Великој Плани
д а н а  2 7 . 0 1 . 2 0 0 6 .
године  у  укупном
износу од 253.088,00
д и н а р а ,  к а о  и
доприносе за ПИО за
п е р и о д  о д
1 4 . 0 9 . 2 0 0 4 .  д о
31.12.2005.  године,
обзиром да спор није
п р а в н о с н а ж н о
о к о н ч а н .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 306.887,65 306.887,65 0,00
0,00 208.180,00 208.180,00 0,00
0,00 30.962,63 30.962,63 0,00

0,00 0,00 306.887,65 0,00
59.180,00
30.962,63 0,00

0,00
149.000,00

0,00

53.



Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, неуплаћених доприноса за социјално осигурање, неуплаћених доприносе за ПИО,
трошкова парничног и извршног поступка, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења, судских такси и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 21.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 53 у укупном износу од 437.353,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара и трошкова извршног поступка у износу од 7.500,00 динара.
Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана 17.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном
суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од
40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175,31 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од
09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 46.314,00 динара и на име припадајуће камате износ од 87.151,33 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 12.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 9.983,62 динара, на име
трошкова извршног поступка износ од 8.300,00 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио другу
допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском законском каматом, уплату доприноса за ПИО за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у износу од 149.000,00 динара.  Укупно
пријављено потраживање стечајног повериоца износи 957.104,95 динара. Доприноси за социјално осигурање и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања
стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.799/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 776/08 од 04.12.2008. године.
- Предлог за извршење од 04.12.2008.
- Обрачун законске затезне камате.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 746/08 од 27.11.2008. године.
- Предлог за извршење од 27.11.2008.
- Обрачун законске затезне камате.

Уз другу допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 304,902,67 динара, на име обрачунате камате износ од 306,887,65 динара, на име
парничних трошкова износ од 37.580,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 30.962,63 динара и на име трошкова извршења износ од 21.600,00 динара, што укупно износи 701.932,95 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.776/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 46.314,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 87.151,33 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 12.180,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 9.983,62 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.300,00 динара стечајни управник признаје  уз напомену постојања солидарне
одговорности стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.

54.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Вујичић Милорад
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Булевар ослобођења бр.71; 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 554.488,00 554.488,00 0,00 0,00 0,00 538.063,00 0,00 16.425,00

54 0,00 260.672,67 260.672,67 0,00 0,00 0,00 260.672,67 0,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
на  име  трошкова
извршног поступка у
износу  од  16.425,00
динара,  због  више
пријављеног  износа
од  досуђеног.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 219.736,32 219.736,32 0,00
0,00 53.100,00 53.100,00 0,00
0,00 20.979,01 20.979,01 0,00

0,00 0,00 219.736,32 0,00
36.675,00
20.979,01 0,00

0,00
16.425,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених новчаних потраживања из радног односа,  неисплаћене разлике зарада, неуплаћених доприноса за социјално осигурање, трошкова парничног и извршног поступка, трошкови
вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 21.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 54, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 451.753,71 динара од чега на име
главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара, на име трошкова
извршног поступка износ од 21.900,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана
03.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име  неисплаћене разлике зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од
47.080,00 динара и на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175,31 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 5.800,00
динара, док је дана 11.04.2013. године стечајни поверилац Привредном суду Пожаревац доставио другу допуну пријаве потраживања којом је пријавио своје потраживање на име неуплаћених  доприноса за социјално осигурање за период од
01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 554.488,00 динара. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и
тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.783/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.754/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Обрачуни законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 260.672,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 219.736,32
динара, на име парничних трошкова износ од 25.400,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 20.979,01 динара и на име трошкова извршења износ од 11.275,00 динара, што укупно износи 538.063,00 динара.
Потраживања стечајног повериоца по основудоприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Стефановић Драгомир
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Дунавска 4; 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 6.535.690,24 6.535.690,24 0,00 295.583,26 8.289,11 1.992.366,26 0,00 4.239.451,61

55 0,00 4.151.432,20 4.151.432,20 0,00 282.509,16 8.289,11 1.180.624,67 2.680.009,26 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
д у г а  и з н о с  о д
2.680.009,26 динара
з б о г  в и ш е
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
износ од 1.202.836,12
динара  због  више
обрачунате  камате,
на  име  трошкова
п а р н и ч н и х  и
извршних  поступака
износ  од  278.845,34
динара  због  више
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
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камате  на  трошкове
извршног  поступка
износ  од  77.760,89
динара, јер иста није
предвиђења законом.
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и  П  бр.486/07  јер
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Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 1.950.138,20 1.950.138,20 0,00
0,00 339.555,25 339.555,25 0,00
0,00 94.564,59 94.564,59 0,00
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16.803,70 0,00
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278.845,34

77.760,89
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Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, трошкова парничних и извршних поступака, неуплаћених доприноса за ПИО, здравство и незапосленост,
трошкова вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 26.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 55 у укупном износу од 437.353,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара и трошкова извршног поступка који износе 7.500,00 динара.
Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара.  Дана 28.03.2013. године стечајни поверилац је Привредном
суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име главног дуга износ од 1.477.586,67 динара, на име камате на главни дуг износ од 879.212,93 динара, на име осталих трошкова износ од 107.349,25
динара и на име камате на остале трошкове износ од 77.760,89 динара, што укупно износи 2.541.909,74 динара. Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио другу допуну пријаве потраживања, којом је
пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005.
године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 132.000,00 динара. Законскe затезнe каматe и доприноси
за ПИО пријављени су у неопредељеном износу. Дана 20.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио трећу допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име главног дуга износ од
1.474.006,00 динара, на име камате на главни дуг износ од 877.425,57 динара, на име осталих трошкова износ од 72.706,00 динара, што укупно износи 2.424.137,25 динара и то: на име неисплаћених минималних зарада са законском затезном
каматом за период од годину дана пре отварања стечаја од 01.01.2012. до 26.12.2012. године, на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2011. године са законском затезном каматом, уплату доприноса надлежним
фондовима ПИО, здравство итд по основици која буде важила на дан уплате истих од 14.09.2004. до 26.12.2012. године и трошкова поступка. Укупно пријављено потраживање износи 6.535.690,24 динара. Доприноси надлежним фондовима ПИО,
здравство итд пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по првој и трећој допуни пријаве потраживања није наведено до када се тражи камата.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.809/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-147/07 од 23.07.2007. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.783/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, I3.П-540/10 од 24.03.2010. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-74/08 од 15.10.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.9/09 донето дана 09.01.2009. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-2/09 од 02.03.2009. године,
- Пресудa Основног суда у Смедереву, Судска јединица у Смедеревској Паланци, I-1П1-534/11 од 22.09.2011. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.775/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-512/07 од 05.11.2007. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.752/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.809/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-17/07 од 23.07.2007. године,
- Пресудa Основног суда у Смедереву, Судска јединица у Великој Плани, I-1П1-666/12 од 27.02.2013. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.798/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Решење о престанку радног односа отказом уговора о раду бр 31 од 23.01.2013. године

Уз другу допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

Уз трећу допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Обрачуне законске затезне камате,
- Фотокопију радне књижице,

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: у првом исплатном реду на име главног дуга износ од 282.509,16 динара на име неисплаћених минималних зарада
за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка, неплаћени доприноси за ПИО за последње две године пре отварања стечајног поступка, а чију основицу за обрачун чини најнижа месечна основица доприноса, сагласно прописима о
доприносима за обавезно социјално осигурање на дан отварања стечајног поступка и износ од 13.074,10 динара на име камате на минималне зараде за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка обрачуната од дана доспећа до дана
отварања стечајног поступка; у другом исплатном реду износ од 8.289,11 динара на име неплаћених доприноса за здравствено осигурање  и не запосленост за три месеца пре отварања стечајног поступка; у трећем исплатном реду износ од
1.180.624,67 динара на име главног дуга за остала потраживања, износ од 734.227,98 динара на име камате на главни дуг обрачунате до дана отварања стечајног поступка, износ од 60.709,91 динара на име трошкова парничног и извршног поступка
и износ од 16.803,70 динара на име камате на парничне трошкове обрачунате до дана отварања стечајног поступка.
Стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 2.296.238,63 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.775/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 74.984,00 динара, износ обрачунате камате на тај износ главног дуга у износу од 142.171,67 динара, на име
парничних трошкова износ од 13.480,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 11.300,58 динара и на име трошкова извршења износ од 9.248,25 динара стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене стечајни управник признаје у целости за период од 01.01.2007. до 28.02.2009. године, с тим што ће исти бити исплаћени
Пореској управи према пријави потраживања Пореске управе, а за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 197.116,58 динара и за период од 01.03.2009. до 31.12.2010. године
стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 157.693,27 динара, које је стечајни управник, због економичности сам обрачунао за те периоде са основицом на дан отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживања за те
периоде бити исплаћени Пореској управи. Наиме, из пријаве пореске управе стечајни управник је утврдио да иста за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године и за период од 01.03.2009. до 31.12.2010. године, за који је поверилац поднео пријаву,
није ни поднела пријаву, па је по принципу двоструке заштите иста обрачуната и призната повериоцу, али уз напомену да се исплата има извршити Пореској управи.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
Стечајни поверилац је два пута пријавио потраживања и то: на име приоритетног потраживања за период август-децембар 2012. године, по пресуди Општинског суду у Великој Плани 1П бр.17/07 од 23.07.2007. године, по пресуди Општинског суду у
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Великој Плани 1П бр.47/2008 од 15.10.2008. године, по пресуди Општинског суду у Великој Плани 1П бр.2/09 од 02.03.2009. године, по пресуди Основног суда у Смедереву-Судска јединица Велика Плана I3П бр.540/2010 од 23.03.2010. године, по
пресуди Основног суда у Смедереву-Судска јединица Смедеревска Паланка I1П1 бр.534/11 од 22.09.2011. године, по пресуди Основног суда у Смедереву-Судска јединица Велика Плана I1П1 бр.666/2012 од 01.09.2012. године и по решењу о
извршењу  Општинског суду у Великој Плани И бр.809/07 од 05.10.2007. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Јовановић Иван
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Арсићки пут 14; 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 6.065.854,05 6.065.854,05 0,00 295.583,26 8.289,11 2.548.197,87 0,00 3.213.783,81

56 0,00 3.695.828,61 3.695.828,61 0,00 282.509,16 8.289,11 1.613.173,52 1.791.856,82 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
д у г а  и з н о с  о д
1.791.856,82 динара
з б о г  в и ш е
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
износ од 1.222.298,66
динара  због  више
обрачунате  камате,
на  име  трошкова
п а р н и ч н и х  и
извршних  поступака
износ  од  139.921,34
динара  због  више
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате  на  трошкове
извршног  поступка
износ  од  59.706,99
динара, јер иста није
предвиђења законом.
Стечајни управник је
о с п о р и о
п о т р а ж и в а њ е
решењу о извршењу
И . б р .  7 6 3 / 0 8  о д
04.12.2008.  године
ј е р  и с т о  н и ј е
д о с т а в љ е н о  у з
п р и ј а в у
потраживања, а ни уз
допуне,  а  стечајни
дужник  га  нема  у
својој документацији.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 2.057.839,60 2.057.839,60 0,00
0,00 215.232,20 215.232,20 0,00
0,00 96.953,64 96.953,64 0,00

13.074,10 0,00 822.466,84 0,00
75.310,86
37.246,65 0,00

1.222.298,66
139.921,34

59.706,99
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Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, трошкова парничних и извршних поступака, неуплаћених доприноса за ПИО, здравство и незапосленост,
трошкова вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 26.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 56 у укупном износу од 437.353,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара и трошкова извршног поступка који износе 7.500,00 динара.
Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана 28.03.2013. године стечајни поверилац је Привредном
суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име главног дуга износ од 1.508.245,67 динара, на име камате на главни дуг износ од 938.713,91 динара, на име осталих трошкова износ од 110.750,20
динара и на име камате на остале трошкове износ од 80149,94 динара, што укупно износи 2.637.859,72 динара трећег исплатног реда. Поверилац је пријавио и Приоритетно потраживање на име главног дуга износ од 106.200,00 динара са каматом
у износу од 2.741,78 динара.
Дана 15.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио другу допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име главног дуга износ од 1.504.665,00 динара, на име камате на главни дуг износ од
936.926,57 динара, на име осталих трошкова износ од 76.982,00 динара, што укупно износи 2.518.573,57 динара и то: на име неисплаћених минималних зарада са законском затезном каматом за период од годину дана пре отварања стечаја од
01.01.2012. до 26.12.2012. године, на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2011. године са законском затезном каматом, уплату доприноса надлежним фондовима ПИО, здравство итд по основици која буде
важила на дан уплате истих од 14.09.2004. до 26.12.2012. године и трошкова поступка. Укупно пријављено потраживање износи 6.065.854,05 динара. Доприноси надлежним фондовима ПИО, здравство итд пријављени су у неопредељеном износу.
По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по првој и другој допуни пријаве потраживања није наведено до када се тражи камата.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.798/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте и текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-147/07 од 23.07.2007. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.783/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, I3.П-540/10 од 24.03.2010. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-74/08 од 15.10.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.9/09 донето дана 09.01.2009. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-2/09 од 02.03.2009. године,
- Пресудa Основног суда у Смедереву, Судска јединица у Смедеревској Паланци, I-1П1-534/11 од 22.09.2011. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.788/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-2/07 од 23.07.2007. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-512/07 од 05.11.2007. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.752/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Пресудa Основног суда у Смедереву, Судска јединица у Великој Плани, I-1П1-666/12 од 27.02.2013. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.798/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Решење о престанку радног односа отказом уговора о раду бр 33 од 23.01.2013. године
- Фотокопију картице текућег рачуна,

Уз другу допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Обрачуне законске затезне камате,
- Фотокопију радне књижице.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: у првом исплатном реду на име главног дуга износ од 282.509,16 динара на име неисплаћених минималних зарада
за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка, неплаћени доприноси за ПИО за последње две године пре отварања стечајног поступка, а чију основицу за обрачун чини најнижа месечна основица доприноса, сагласно прописима о
доприносима за обавезно социјално осигурање на дан отварања стечајног поступка и износ од 13.074,10 динара на име камате на минималне зараде за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка обрачуната од дана доспећа до дана
отварања стечајног поступка; у другом исплатном реду износ од 8.289,11 динара на име неплаћених доприноса за здравствено осигурање  и не запосленост за три месеца пре отварања стечајног поступка; у трећем исплатном реду износ од
1.613.173,52 динара на име главног дуга за остала потраживања, износ од 822.466,84 динара на име камате на главни дуг обрачунате до дана отварања стечајног поступка, износ од 75.310,86 динара на име трошкова парничног и извршног поступка
и износ од 37.246,65 динара на име камате на парничне трошкове обрачунате до дана отварања стечајног поступка.
Стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 2.852.070,24 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.788/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 105.643,00 динара, износ обрачунате камате на тај износ главног дуга у износу од 200.554,01 динара, на име
парничних трошкова износ од 14.680,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 12.311,79 динара и на име трошкова извршења износ од 11.449,20 динара стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене стечајни управник признаје у целости за период од 01.01.2007. до 28.02.2009. године, с тим што ће исто бити исплаћено
Пореској управи према пријави Пореске управе, а за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 197.116,58 динара и за период од 01.03.2009. до 31.12.2010. године стечајни управник
пријављене доприносе признаје у износу од 157.693,27 динара, које је стечајни управник, због економичности сам обрачунао за те периоде са основицом на дан отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживања за те периоде бити исплаћени
Пореској управи. Наиме, из пријаве пореске управе стечајни управник је утврдио да иста за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године и за период од 01.03.2009, до 31.12.2010. године, за који је поверилац поднео пријаву, није ни поднела пријаву,
па је по принципу двоструке заштите иста обрачуната и призната повериоцу, али уз напомену да се исплата има извршити Пореској управи.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
Стечајни поверилац је два пута пријавио потраживања и то: на име приоритетног потраживања за период август-децембар 2012. године, по пресуди Општинског суду у Великој Плани 1П бр.2/07 од 23.07.2007. године,  по пресуди Општинског суду у
Великој Плани 1П бр.512/07 од 05.11.2007. године, по пресуди Општинског суду у Великој Плани 1П бр.74/08 од 15.10.2008. године, по пресуди Општинског суду у Великој Плани  1П бр.2/09 од 02.03.2009. године, по пресуди Основног суда у
Смедереву-Судска јединица Велика Плана I3П бр.540/10 од 24.03.2010. године, по пресуди Основног суда у Смедереву-Судска јединица Смедеревска Паланка  I1П1 бр.534/11 од 22.09.2011. године, по пресуди Основног суда у Смедереву-Судска
јединица Велика Плана I1П1 бр.666/12 од 27.02.2013. године, док је по решењу о извршењу Општинског суду у Великој Плани И бр.798/07 од 05.10.2007. године потраживање три пута пријављено.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Милић Првослав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
ЈНА бр.10, 11326 Доња Ливадица

а

У К У П Н О: 0,00 1.718.460,55 1.718.460,55 0,00 0,00 0,00 1.483.751,74 0,00 234.708,81

57 0,00 953.674,77 953.674,77 0,00 0,00 0,00 872.279,77 Стечајни  управник
п р и з н а ј е  к а м а т у
п о с л е  о т в а р а њ а
стечајног поступка до
исплате,  иста  ће
бити  обрачуната  и
исплаћена  у  складу
са чланом 85. Став 3.
Закона о стечају.

81.395,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
81.395,00  динара
з б о г  в и ш е
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног  и  на  име
камате на главни дуг
у  и з н о с у  о д
153.313,81  динара
з б о г  в и ш е
обрачунате  камате.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 731.272,62 731.272,62 0,00
0,00 22.300,06 22.300,06 0,00
0,00 11.213,10 11.213,10 0,00

0,00 0,00 577.958,81 0,00
22.300,06
11.213,10 0,00

153.313,81
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 27.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 57, док је дана 03.04.2013. године Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве
потраживања, којима је пријавио своје потраживање у укупном износу од 1.521.343,97 динара, од чега на име главног дуга износ од 756.558,19 динара, на име камате на главни дуг износ од 731.272,62 динара, на име парничних трошкова износ од
13.680,00 динара са припадајућом каматом у износу од 11.213,10 динара и трошкови извршења у износу од 8.620,06 динара и доприноса за ПИО и то за период: од 14.09.2004. до 31.01.2007. године, од 01.02.2007. до 30.06.2007. године, од јула
2007. до септембра 2008. године, од 01.10.2008. до 28.02.2009. године и од 01.03.2009. до 29.06.2009. године. По пријави потраживања камата обрачуната до дана отварања стечајног поступка, а тражена до исплате, а по допуни пријаве
потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Поравнање састављено пред Општинским судом у Великој Плани 1.П.231/06 од 09.03.2007. године.
- Пресуда  Општинског суда у Великој Плани 1.П.27/07 од 23.07.2007. године.
- Пресуда  Општинског суда у Великој Плани 1.П.74/08 од 15.10.2008. године.
- Пресуда  Општинског суда у Великој Плани 1.П.486/07 од 31.10.2007. године.
- Решење Општинског суда у Великој Плани И.бр. 9/09 од 09.01.2009. године
- Пресуду Основног суда у Смедереву, судска јединица у Великој Плани И 3.П.540/10 од 24.03.2010. године.
- Пресуду Општинског суда у Великој Плани 1.П 2/09 од 02.03.2009. године.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 626/08 од 30.09.2008.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.778/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуни законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 646.491,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 577.958,81
динара, на име парничних трошкова износ од 13.680,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 11.213,10 динара и на име трошкова извршења износ од 8.620,06 динара, што укупно износи 1.257.963,50 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.778/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 81.345,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 151.686,43 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 13.680,00 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.620,06 динара стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке"
из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене стечајни управник признаје у целости за период од 01.01.2007. до 28.02.2009. године, с тим што ће исти бити исплаћени
Пореској управи према пријави Пореске управе, а за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 197.116,58 динара и за период од 01.03.2009. до 29.06.2009. године стечајни управник
пријављене доприносе признаје у износу од 28.671,50 динара, које је стечајни управник, због економичности сам обрачунао за те периоде са основицом на дан отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживања за те периоде бити исплаћени
Пореској управи. Наиме, из пријаве пореске управе стечајни управник је утврдио да иста за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године и за период од 01.03.2009. до 29.06.2009. године, за који је поверилац поднео пријаву, није ни поднела пријаву,
па је по принципу двоструке заштите иста обрачуната и призната повериоцу, али уз напомену да се исплата има извршити Пореској управи. На тај начин стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од
1.483.751,74 динара.
Стечајни поверилац је два пута пријавио потраживање на име главног дуга са припадајућом каматом и то по решењу о извршењу Општинског суду у Великој Плани И бр.778/08 од 04.12.2008. године и по пресуди Општинског суду у Великој Плани
1П бр.27/07 од 23.07.2007. године, на основу које пресуде је донето решење о извршењу И бр.778/08 од 04.12.2008. године.

61.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Златков Саша
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Гаврила Принципа бр.14, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 2.091.657,63 2.091.657,63 0,00 0,00 0,00 1.801.767,17 0,00 289.890,46

58 0,00 1.213.183,50 1.213.183,50 0,00 0,00 0,00 1.112.089,50 Стечајни  управник
п р и з н а ј е  к а м а т у
п о с л е  о т в а р а њ а
стечајног поступка до
исплате  и  иста  ће
бити  обрачуната  и
исплаћена  у  складу
са чланом 85. Став 3.
Закона о стечају.

101.094,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
и  п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
101.094,00  динара
з б о г  в и ш е
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а о д
досуђеног  и  на  име
камате на главни дуг
у  и з н о с у  о д
188.796,46  динара,
з б о г  в и ш е
обрачунате  камате.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 840.312,20 840.312,20 0,00
0,00 26.129,20 26.129,20 0,00
0,00 12.032,73 12.032,73 0,00

0,00 0,00 651.515,74 0,00
26.129,20
12.032,73 0,00

188.796,46
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничних и извршних поступака и неуплаћених доприноса за ПИО, Фонду здравственог осигурања  и фонду
незапослених.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 27.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 58 у укупном износу од 1.473.582,70 динара, од чега на име главног дуга износ од 821.790,61
динара, на име камате на главни дуг износ од 651.792,16 динара и уплату доприноса за ПИО, Фонду здравственог осигурања  и фонду незапослених и то за период: од 14.09.2004. до 31.01.2007. године, од 01.02.2007. до 30.06.2007. године, од јула
2007. до септембра 2008. године, од 01.10.2008. до 28.02.2009. године, од 01.03.2009. до 29.06.2009. године и од 06.07.2009. до 31.03.2010. године. Дана 07.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну
пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 101.094,00 динара и на име припадајуће камате износ од 188.520,04 динара, на име трошкова
парничног поступка износ од 14.680,00 динара са припадајућом каматом у износу од 12.032,73 динара и на име трошкова извршног поступка износ од 11.449,20 динара. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 1.801.358,66
динара. Доприноси за ПИО, Фонду здравственог осигурања  и фонду незапослених пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната до дана отварања стечајног поступка, а тражена до исплате, а по допуни
пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Поравнање И3.П1.1337/10 од 21.01.2011. године.
- Пресуда И3.П.540/10од 24.03.2010. године.
- Пресуда 1.П.2/09 од 02.03.2009. године.
- Поравнање и решење 1.П.39/06 од 09.03.2007. године.
- Пресуда 1.П.74/08 од 15.10.2008. године.
- Пресуда 1.П.2/07 од 23.07.2007. године.
- Пресуда 1.П.486/07 од 31.10.2007. године.
- Решење о извршењу И.бр. 626/08 од 30.09.2008. године.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 788/08 од 04.12.2008. године.
- Предлог за извршење од 04.12.2008.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 821.790,61 динара и на име обрачунате камате на главни дуг износ од 651.515,74
динара, на име парничних трошкова износ од 14.680,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 12.032,73 динара и на име трошкова извршења износ од 11.449,20 динара, што укупно износи 1.511.468,20 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.788/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од101.144,00 динара, износ обрачунате камате на тај износ главног дуга у износу од 190.595,64 динара, на име
парничних трошкова износ од 14.680,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 12.032,73 динара и на име трошкова извршења износ од 11.449,20 динара стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене стечајни управник признаје у целости за период од 01.01.2007. до 28.02.2009. године, с тим што ће исто бити исплаћено
Пореској управи према пријави потраживања Пореске управе, а за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 197.116,58 динара и за период од 01.03.2009. до 31.03.2010. године
стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 93.182,39 динара, које је стечајни управник, због економичности сам обрачунао за те периоде са основицом на дан отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживања за те периоде
бити исплаћени Пореској управи.
Наиме, из пријаве пореске управе стечајни управник је утврдио да иста за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године и за период од 01.03.2009. до 31.03.2010. године, за који је поверилац поднео пријаву, није ни поднела пријаву, па је по принципу
двоструке заштите иста обрачуната и призната повериоцу, али уз напомену да се исплата има извршити Пореској управи. На тај начин стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 1.801.767,17 динара.
Стечајни поверилац је два пута пријавио потраживање на име главног дуга са припадајућом каматом и то по решењу о извршењу Општинског суду у Великој Плани И бр.788/08 од 04.12.2008. године и по пресуди Општинског суду у Великој Плани
1П бр.2/07 од 23.07.2007. године, на основу које пресуде је донето решење о извршењу И бр.788/08 од 04.12.2008. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Арсић Радомир
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Илије Гарашанина бр.59, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 2.102.361,45 2.102.361,45 0,00 0,00 0,00 1.883.098,92 0,00 219.262,53

59 0,00 1.298.748,90 1.298.748,90 0,00 0,00 0,00 1.222.208,90 Стечајни  управник
п р и з н а ј е  к а м а т у
п о с л е  о т в а р а њ а
стечајног поступка до
исплате  и  иста  ће
бити  обрачуната  и
исплаћена  у  складу
са чланом 85. Став 3.
Закона о стечају.

76.540,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
76.540,00  динара
з б о г  в и ш е
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног  и  на  име
камате на главни дуг
у  и з н о с у  о д
142.722,53  динара,
з б о г  в и ш е
обрачунате  камате.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 769.548,82 769.548,82 0,00
0,00 23.014,60 23.014,60 0,00
0,00 11.049,13 11.049,13 0,00

0,00 0,00 626.826,29 0,00
23.014,60
11.049,13 0,00

142.722,53
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада и неуплаћених доприноса за ПИО.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 27.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 59 у укупном износу од 1.594.411,70 динара, од чега на име главног дуга износ од 967.585,41
динара (износ главног дуга се састоји од главног дуга на име неисплаћених зарада износ од 892.486,67 динара и на име обрачунатих пријављених доприноса за период од 01.01.2010. до 31.08.2010. године износ од 75.098,74 динара) и на име
камате на главни дуг износ од 626.826,29 динара и доприноса за ПИО и то за период: од 14.09.2004. до 31.01.2007. године, од 01.02.2007. до 30.06.2007. године, од јула 2007. до септембра 2008. године, од 01.10.2008. до 28.02.2009. године, од
01.03.2009. до 29.06.2009. године и 06.07.2009. до 13.09.2010. године. Дана 11.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћене
разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 76.540,00 динара и на име припадајуће камате износ од 142.722,53 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 13.480,00 динара са припадајућом каматом у износу
од 11.049,13 динара и на име трошкова извршног поступка износ од 9.534,60 динара. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 1.772.639,16 динара. Доприноси за ПИО, Фонду здравственог осигурања  и фонду незапослених
пријављени су у неопредељеном износу.  По пријави потраживања камата обрачуната до дана отварања стечајног поступка, а тражена до исплате, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Поравнање и решење 1.П.39/06 од 09.03.2007. године.
- Пресуда 1.П.486/07 од 31.10.2007. године.
- Решење о извршењу И.бр.626/08 од 30.09.2008. године
- Пресуда 1.П.74/08 од 15.10.2008. године.
- Решење И.бр. 9/09 од 09.01.2009. године.
- Пресуда 1.П.2/09 од 02.03.2009. године.
- Пресуда И 3П.540/10 од 24.03.2010. године.
- Поравнање И 3П1.1337/10 од 21.01.2011. године.
- Пресуда 1.П.12/07 од 23.07.2007. године.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 792/08 од 04.12.2008. године.
- Предлог за извршење од 04.12.2008.
- Обрачун законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 892.486,67 динара и на име обрачунате камате на износ главног дуга износ од
626.826,29 динара,на име парничних трошкова износ од 13.480,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 11,049,13 динара и на име трошкова извршења износ од 9.534,60 динара што укупно износи 1.553.376,60 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.792/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 76.540,00 динара и износ обрачунате камате на тај износ главног дуга у износу од 144.226,09 динара, на име
парничних трошкова износ од 13.480,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 11,049,13 динара и на име трошкова извршења износ од 9.534,60 динара стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене стечајни управник признаје у целости за период од 01.01.2007. до 28.02.2009. године, с тим што ће исто бити исплаћено
Пореској управи према пријави потраживања Пореске управе , а за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 197.116,58 динара и за период од 01.03.2009. до 31.08.2010. године
стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 132.605,71 динара, које је стечајни управник, због економичности сам обрачунао за те периоде са основицом на дан отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживања за те
периоде бити исплаћени Пореској управи. Наиме, из пријаве пореске управе стечајни управник је утврдио да иста за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године и за период од 01.03.2009. до 31.08.2010.године, за који је поверилац поднео пријаву,
није ни поднела пријаву, па је по принципу двоструке заштите иста обрачуната и призната повериоцу, али уз напомену да се исплата има извршити Пореској управи. На тај начин стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у
укупном износу од 1.883.098,92 динара.
Стечајни поверилац је два пута пријавио потраживање на име главног дуга са припадајућом каматом и то по решењу о извршењу Општинског суду у Великој Плани И бр.792/08 од 04.12.2008. године и по пресуди Општинског суду у Великој Плани
1П бр.12/07 од 23.07.2007. године, на основу које пресуде је донето решење о извршењу И бр.792/08 од 04.12.2008. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Милосављевић Радивоје
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Бране Цонића бр.22, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 981.223,03 981.223,03 0,00 0,00 0,00 980.890,07 0,00 332,96

60 0,00 681.771,24 681.771,24 0,00 0,00 0,00 681.771,24 Стечајни  управник
п р и з н а ј е  к а м а т у
п о с л е  о т в а р а њ а
стечајног поступка до
исплате,   иста  ће
бити  обрачуната  и
исплаћена  у  складу
са чланом 85. Став 3.
Закона о стечају.

0,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
н а  и м е  в и ш е
обрачунате  камате
н а  г л а в н и  д у г  у
износу  од  332,96
динара.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 299.451,79 299.451,79 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 299.118,83 0,00
0,00
0,00 0,00

332,96
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада и неуплаћених доприноса за ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 27.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 60 у укупном износу од 901.959,79 динара, од чега на име главног дуга износ од 523.244,76
динара, на име камате на главни дуг износ од 299.451,79 динара као и доприносе за ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене и то за период: од јула 2007. до септембра 2008. године, од 01.10.2008. до 28.02.2009. године, од
01.03.2009. до 29.06.2009. године и од 06.07.2009. до 13.09.2010. године. Доприноси за ПИО, Фонду здравственог осигурања  и фонду незапослених пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната до дана
отварања стечајног поступка, а тражена до исплате.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Поравнање И3.П1.1337/10 од 21.01.2011. године.
- Пресуда И3.П.540/10 од 24.03.2010. године.
- Пресуда П.78/08 од 15.10.2008 године.
- Решење И.бр.9/09 од 09.01.2009. године.
- Пресуда 1.П.494/07 од 18.09.2007. године.
- Пресуда 1.П.2/09 од 02.03.2009. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 602.508,00 динара и на име обрачунате камате на главни дуг  износ од 299.118,90
динара, што укупно износи 901.626,90 динара.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене стечајни управник признаје у целости за период од јула 2007. до 28.02.2009. године , с тим што ће исто бити исплаћено
Пореској управи према пријави потраживања Пореске управе, а за период од 01.03.2009. до 13.09.2010. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 79.263,24 динара, које је стечајни управник, због економичности сам
обрачунао за тај период са основицом на дан отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживање за тај период бити исплаћено Пореској управи. Наиме, из пријаве пореске управе стечајни управник је утврдио да иста за период од 01.03.2009.
до 13.09.2010. године, за који је поверилац поднео пријаву, није ни поднела пријаву, па је по принципу двоструке заштите иста обрачуната и призната повериоцу, али уз напомену да се исплата има извршити Пореској управи. На тај начин стечајни
управник признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 980.890,14 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Тасић Чедомир
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
28 Октобра бр.43; 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 948.026,21 948.026,21 0,00 0,00 0,00 939.430,97 0,00 8.595,24

61 0,00 538.271,25 538.271,25 0,00 0,00 0,00 534.868,25 3.403,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
3.403,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
у износу од 5.192,24
динара  због  више
обрачунате  камате.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 375.834,08 375.834,08 0,00
0,00 22.380,00 22.380,00 0,00
0,00 11.540,88 11.540,88 0,00

0,00 0,00 370.641,84 0,00
22.380,00
11.540,88 0,00

5.192,24
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене минималне зараде, неисплаћене разлике зарада, доприноса за ПИО, доприноса здравственом фонду, доприноса фонду за незапослене, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 27.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 61, док је дана 03.04.2013. године Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве
потраживања, којима је пријавио своје потраживање у укупном износу од  750.909,63 динара, од чега на име главног дуга износ од 341.154,67 динара, на име камате на главни дуг износ од 375.834,08 динара, на име парничних трошкова износ од
14.080,00 динара са припадајућом каматом у износу од 11.540,88 динара и трошкова извршења у извршном поступку у износу од 8.300,00 динара као и доприноса за ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене и то за период: од
14.09.2004. до 31.01.2007. године и од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Доприноси за ПИО, Фонду здравственог осигурања  и фонду незапослених пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до
23.10.2012. године, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната до дана покретања стечајног поступка, а тражена до главне деобе.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Поравнање састављено пред Општинским судом у Великој Плани 1.П.231/06 од 09.03.2007. године.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 626/08 од 30.09.2008. године.
- Пресуда  Општинског суда у Великој Плани 1.П.486/07 од 31.10.2007. године.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 776/08 од 04.12.2008. године.
- Предлог за извршење од 04.12.2008.
- Обрачун законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 337.751,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 370.641,84
динара,  на име парничних трошкова износ од 14.080,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 11.540,88 динара и на име трошкова извршења у извршном поступку износ од 8.300,00 динара, што укупно износи 742.314,39 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.776/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 77.233,00 динара, камату на износ главног дуга у износу од 146.397,37 динара, на име трошкова парничног
поступка у износу од 14.080,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 11.540,88 динара и на име трошкова извршног поступка у износу од 8.300,00 динара, стечајни управник признаје  уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене стечајни управник признаје у целости за период од 01.01.2007. до 30.06.2007. године, с тим што ће исто бити исплаћено
Пореској управи према пријави потраживања Пореске управе, а за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 197.116,58 динара, које је стечајни управник, због економичности сам
обрачунао за тај период са основицом на дан отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживања за тај период бити исплаћен Пореској управи. Наиме, из пријаве пореске управе стечајни управник је утврдио да иста за период од 14.09.2004. до
31.12.2006. године, за који је поверилац поднео пријаву, није ни поднела пријаву, па је по принципу двоструке заштите иста обрачуната и призната повериоцу, али уз напомену да се исплата има извршити Пореској управи. На тај начин стечајни
управник признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 939.430,97 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Тирнанић Драган
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Слободана Пенезића бр.8, 11319

Крњево

а

У К У П Н О: 0,00 1.199.843,15 1.199.843,15 0,00 0,00 0,00 878.747,74 0,00 321.095,41

62 0,00 580.958,50 580.958,50 0,00 0,00 0,00 457.602,50 Стечајни  управник
п р и з н а ј е  к а м а т у
п о с л е  о т в а р а њ а
стечајног поступка до
исплате   и  иста  ће
бити  обрачуната  и
исплаћена  у  складу
са чланом 85. став 3.
Закона о стечају.

123.356,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
н а  и м е  в и ш е
обрачунате  камате
н а  г л а в н и  д у г  у
износу  од  151,38
динара.  Стеча јни
управник делимично
о с п о р а в а  и
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
76.276,00  динара  и
на  име  камате  на
главни  дуг  у  износу
од 141.933,74 динара
з б о г  д в а  п у т а
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  п о
и с т о м  о с н о в у .
Стечајни управник у
целости  оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
47.080,00 динара, на
име камате на главни
д у г  у  и з н о с у  о д
40.278,98 динара, на
и м е  т р о ш к о в а  у
износу  од  11.200,00
динара  и  на  име
камате  на  парничне
трошкове у износу од
4.175,31  динара  по
решењу о извршењу
Општинског  суда  у
Великој  Плани И.бр.
747/08 од 27.11.2008.
године, јер исто није
приложено уз пријаву
п о т р а ж и в а њ а ,  а
стечајни дужник га не
поседу је  у  сво јо ј
документаци ји .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 570.951,90 570.951,90 0,00
0,00 34.249,20 34.249,20 0,00
0,00 13.683,55 13.683,55 0,00

0,00 0,00 388.587,80 0,00
23.049,20

9.508,24 0,00

182.364,10
11.200,00

4.175,31
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Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничних и извршних поступака, неуплаћених доприноса за социјално осигурање и неуплаћених доприноса за ПИО,
Фонду здравственог осигурања  и фонду незапослених.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 27.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 62 у укупном износу од 817.669,57 динара, од чега на име главног дуга износ од 428.931,00
динара и на име камате на главни дуг износ од 388.587,19 динара и уплату доприноса за ПИО, Фонду здравственог осигурања  и фонду незапослених  и то за период: од 01.02.2007. до 30.06.2007. године, од јула 2007. до септембра 2008. године, од
01.10.2008. до 28.02.2009. године и од 01.03.2009. до 29.06.2009. године. Дана 07.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име
неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 4.175,31 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 76.276,00 динара и на име припадајуће камате износ од
141.934,35 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 11.600,00 динара са припадајућом каматом у износу од 9.508,24 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 11.449,20 динара, као и уплату доприноса за социјано
осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Доприноси за ПИО и доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната до дана отварања стечајног поступка, а
тражена до исплате, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 1.171.171,65 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Пресуда  Општинског суда у Великој Плани 1.П.2/07 од 23.07.2007. године,
- Пресуда  Општинског суда у Великој Плани 1.П.498/07 од 05.11.2007,
- Пресуда  Општинског суда у Великој Плани 1.П.74/08 од 15.10.2008,
- Решење  Општинског суда у Великој Плани И.бр.9/09 од 09.01.2009,
- Пресуда  Општинског суда у Великој Плани 1.П.2/09 од 02.03.2009,
- Пресуда  Општинског суда у Великој Плани И 3.П.540/10 од 24.03.2010. године.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.788/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.15.2008. године,

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 428.931,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 388.587,80
динара, на име парничних трожкова износ од 11.600,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 9.508,24 динара и на име трошкова извршног поступка износ од 11.449,20 динара, што укупно износи 850.076,24  динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 788/08 од 04.12.2007. године, на име главног дуга износ од 77.223,00 динара и на име обрачунате камату на тај износ главног дуга у износу од 145.614,60 динара
стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса ПИО, Фонду здравственог осигурања  и фонду незапослених стечајни управник признаје у целости за период од 01.07.2007. до 28.02.2009. године, с тим што ће исто бити исплаћено Пореској
управи према пријави потраживања Пореске управе, а за период од 01.03.2009. до 29.06.2009. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 28.671,50 динара, које је стечајни управник, због економичности сам обрачунао за
тај период са основицом на дан отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживања за тај период бити исплаћен Пореској управи.
Наиме, из пријаве пореске управе стечајни управник је утврдио да иста за период од 01.03.2009. до 29.06.2009. године, за који је поверилац поднео пријаву, није ни поднела пријаву, па је по принципу двоструке заштите иста обрачуната и призната
повериоцу, али уз напомену да се исплата има извршити Пореској управи. На тај начин стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 878.747,74 динара.
Стечајни поверилац је два пута пријавио потраживање на име главног дуга са припадајућом каматом и то по решењу о извршењу  И бр.788/08 од 04.12.2008. године и по пресуди 1 П бр.2/07 од 23.07.2007. године, на основу које пресуде је донето
решење о извршењу И бр.788/08 од 04.12.2008. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Костић Новица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Шумадијска бр.27; 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 906.662,38 906.662,38 0,00 0,00 0,00 906.641,35 0,00 21,03

63 0,00 525.122,25 525.122,25 0,00 0,00 0,00 525.122,25 0,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
н а  и м е  в и ш е
обрачунате  камате
н а  г л а в н и  д у г  у
и з н о с у  о д  2 1 , 0 3
д и н а р а .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 350.158,26 350.158,26 0,00
0,00 20.578,60 20.578,60 0,00
0,00 10.803,27 10.803,27 0,00

0,00 0,00 350.137,23 0,00
20.578,60
10.803,27 0,00

21,03
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања на основу неисплаћених минималних зарада, неисплаћених разлика зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, доприноса здравственом фонду, доприноса фонду за незапослене, трошкова парничног и
извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 27.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 63, док је дана 03.04.2013. године Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве
потраживања, којима је пријавио своје потраживање у укупном износу од 709.545,80 динара, од чега на име главног дуга износ од 328.005,67 динара, на име камате на главни дуг износ од 350.158,26 динара, на име парничних трошкова износ од
13.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 10.803,27 динара и трошкови извршења у извршном поступку у износу од 7.398,60 динара као и доприноса за ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене и то за период: од
14.09.2004. до 31.01.2007. године и од 01.02.2007. до 30.06.2007. године.
Доприноси за ПИО, Фонду здравственог осигурања  и фонду незапослених пријављени су у неопредељеном износу. Доприноси за ПИО, Фонду здравственог осигурања  и фонду незапослених пријављени су у неопредељеном износу. По пријави
потраживања камата обрачуната до дана отварања стечајног поступка, а тражена до главне деобе, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Поравнање састављено пред Општинским судом у Великој Плани 1.П.82/06 од 09.03.2007. године.
- Пресуда  Општинског суда у Великој Плани 1.П.486/07 од 31.10.2007. године.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 626/08 од 30.09.2008. године.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 775/08 од 04.12.2008. године.
- Предлог за извршење од 04.12.2008.
- Обрачун законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 328.005,67 динара, на име обрачунате камате износ од 350.137,23 динара,  на име
парничних трошкова износ од 13.180,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 10.803,27 динара и на име трошкова извршења у извршном поступку износ од 7.398,60 динара, што укупно износи 709.524,77 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.775/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 67.487,00 динара на име главног дуга, износ од 128.054,32 динара на име камате на главни дуг, износ од
13.800,00 динара на име парничних трошкова, на име камате на парничне трошкове износ од 10.803,27 динара и износ од 7.398,00 динара на име трошкова извршног поступка, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне
одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене стечајни управник признаје у целости за период од 01.01.2007. до 30.06.2007. године, с тим што ће исто бити исплаћено
Пореској управи према пријави потраживања Пореске управе, а за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 197.116,58 динара, које је стечајни управник, због економичности сам
обрачунао за тај период са основицом на дан отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживање за овај период бити исплаћено Пореској управи. Наиме, из пријаве пореске управе стечајни управник је утврдио да иста за период од 14.09.2004.
до 31.12.2006. године, за који је поверилац поднео пријаву, није ни поднела пријаву, па је по принципу двоструке заштите иста обрачуната и призната повериоцу, али уз напомену да се исплата има извршити Пореској управи. На тај начин стечајни
управник признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 906.641,35 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Спасојевић Милорад
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Поморавска бр.3; 11319 Крњево

а

У К У П Н О: 0,00 911.957,36 911.957,36 0,00 0,00 0,00 911.936,33 0,00 21,03

64 0,00 536.254,17 536.254,17 0,00 0,00 0,00 536.254,17 0,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
н а  и м е  в и ш е
обрачунате  камате
н а  г л а в н и  д у г  у
и з н о с у  о д  2 1 , 0 3
д и н а р а .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 333.923,93 333.923,93 0,00
0,00 26.877,60 26.877,60 0,00
0,00 14.901,66 14.901,66 0,00

0,00 0,00 333.902,90 0,00
26.877,60
14.901,66 0,00

21,03
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неисплаћених разлика зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, доприноса здравственом фонду, доприноса фонду за незапослене, трошкова парничног и
извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 27.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 64, док је дана 03.04.2013. године Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве
потраживања, којима је пријавио своје потраживање у укупном износу од 714.840,78 динара, од чега на име главног дуга износ од 339.137,59 динара, на име камате на главни дуг износ од 333.923,93 динара, на име парничних трошкова износ од
18.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 14.901,66 динара и трошкови извршења у извршном поступку у износу од 8.697,60 динара и уплату доприноса за ПИО, доприноса здравственом фонду, доприноса фонду за незапослене и то
за период: од 14.09.2004. до 31.01.2007. године и од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Доприноси за ПИО, Фонду здравственог осигурања  и фонду незапослених пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата
обрачуната до дана отварања стечајног поступка, а тражена до главне деобе, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Поравнање састављено пред Општинским судом у Великој Плани 1.П.191/06 од 09.03.2007. године.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 626/08 од 30.09.2008. године.
- Пресуда  Општинског суда у Великој Плани 1.П.486/07 од 31.10.2007. године.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 780/08 од 04.12.2008. године.
- Предлог за извршење од 04.12.2008.
- Обрачун законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 339.137,59 динара, на име обрачунате камате износ од 333.902,90 динара,  на име
парничних трошкова износ од 18.180,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 14.901,66 динара и на име трошкова извршења у извршном поступку износ од 8.697,60 динара, што укупно износи 714.819,75 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.780/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 78.618,92 динара и камата на тај главни дуг у износу од 146.597,39 динара, трошкови парничног поступка у
износу од 18.180,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 14.901,66 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.697,60 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника
и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене стечајни управник признаје у целости за период од 01.01.2007. до 30.06.2007. године, с тим што ће исто бити исплаћено
Пореској управи према пријави потраживања Пореске управе, а за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 197.116,58 динара, које је стечајни управник, због економичности сам
обрачунао за тај период са основицом на дан отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживања за овај период бити исплаћен Пореској управи. Наиме, из пријаве пореске управе стечајни управник је утврдио да иста за период од 14.09.2004.
до 31.12.2006. године , за који је поверилац поднео пријаву, није ни поднела пријаву, па је по принципу двоструке заштите иста обрачуната и призната повериоцу, али уз напомену да се исплата има извршити Пореској управи. На тај начин стечајни
управник признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 911.936,33 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Милошевић Снежана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Момира Гајића бр.75, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 2.378.409,87 2.378.409,87 0,00 0,00 0,00 1.693.571,28 0,00 684.838,59

65 0,00 1.391.202,65 1.391.202,65 0,00 0,00 0,00 1.100.913,98 290.288,67 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
д у г а  и з н о с  о д
290.288,67  динара
з б о г  в и ш е
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
износ  од  326.207,96
динара  због  више
обрачунате  камате,
на  име  трошкова
п а р н и ч н и х  и
извршних  поступака
износ  од  32.296,34
динара  због  више
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног  и  на  име
камате  на   извршне
поступаке  у  износу
од 36.045,62 динара,
ј е р  и с т а  н и ј е
предвиђења законом.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 868.379,43 868.379,43 0,00
0,00 69.721,00 69.721,00 0,00
0,00 49.106,79 49.106,79 0,00

0,00 0,00 542.171,47 0,00
37.424,66
13.061,17 0,00

326.207,96
32.296,34
36.045,62

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених  зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, здравство и незапосленост, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 28.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 65 у укупном износу од 2.030.767,89 динара, од чега на име главног дуга износ од 1.043.560,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 868.379,43 динара и на име осталих трошкова износ од 118.827,79 динара и на име камате на парничне и извршне трошкове износ од 49.106.79 динара. Дана 29.04.2013. године стечајни поверилац је
суду доставила допуну припотраживања којом потражује доприносе за ПИО, здравствено и незапосленост и то за период од 14.09.2004. године до 31.01.2007. године, од 01.02.2007. године до 30.06.2007. године, од 01.07.2007. године до 30.09.2008.
године, од 01.10.2008. године до 28.02.2009. године , од 01.03.2009. године до 29.06.2009. године и од 06.07.2009. године до 30.11.2010. године. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 2.030.767,89 динара. Доприноси су
пријављени у неопредељеном износу. Није наведено до када тражи камату.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-147/07 од 23.07.2007. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.783/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, I3.П-540/10 од 24.03.2010. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-2/09 од 02.03.2009. године,
- Пресудa Основног суда у Смедереву, Судска јединица у Смедеревској Паланци, I-1П1-534/11 од 22.09.2011. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-512/07 од 05.11.2007. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.752/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.9/09 донето дана 09.01.2009. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-74/08 од 15.10.2008. године,

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- обавештење о оспоравању од 19.04.2013. године
- Поравнање закључено пред Општинским судом у Великој Плани 1.П.39/06 од 09.03.2007. године.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 626/08 од 30.09.2008.
- Пресуду Општинског суда у Великој Плани 1.П 486/07 од 31.10.2007. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 753.272,00 динара и на име обрачунате камате на главни дуг износ од 542.171,47
динара, на име парничних трошкова износ од 23.913,33 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 13.061,17 динара и на име трошкова извршења износ од 13511,33 динара, што укупно износи 1.345.929,3 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.783/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 106.044,00 динара, износ обрачунате камате на тај износ главног дуга у износу од 201.118,20 динара, на име
парничних трошкова износ од 15.580,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 13.061,17 динара и на име трошкова извршења износ од 11.363,00 динара стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене стечајни управник признаје у целости за период од 01.01.2007. до 28.02.2009. године, с тим што ће исто бити исплаћено
Пореској управи према пријави потраживања Пореске управе, а за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 197.116,58 динара и за период од 01.03.2009. до 30.11.2010. године
стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 150.525,40 динара, које је стечајни управник, због економичности сам обрачунао за те периоде са основицом на дан отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживања за ове
периоде бити исплаћени Пореској управи. Наиме, из пријаве пореске управе стечајни управник је утврдио да иста за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године и за период од 01.03.2009. до 30.11.2010. године, за који је поверилац поднео пријаву,
није ни поднела пријаву, па је по принципу двоструке заштите иста обрачуната и призната повериоцу, али уз напомену да се исплата има извршити Пореској управи. На тај начин стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у
укупном износу од 1.693.571,28 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Удовички Душан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Пионирска бр.38; 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 5.341.258,44 5.341.258,44 0,00 295.583,26 8.289,11 2.178.282,69 0,00 2.859.103,38

66 0,00 3.376.592,94 3.376.592,94 0,00 282.509,16 8.289,11 1.437.540,85 1.648.253,82 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
д у г а  и з н о с  о д
1.648.253,82 динара
з б о г  в и ш е
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
износ од 1.008.055,08
динара  због  више
обрачунате  камате,
на  име  трошкова
п а р н и ч н и х  и
извршних  поступака
износ  од  136.991,34
динара  због  више
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате  на  трошкове
извршног  поступка
износ  од  65.803,14
динара, јер иста није
предвиђења законом.
Стечајни управник је
о с п о р и о
п о т р а ж и в а њ е  п о
пресуди П бр.508/07
ј е р  и с т а  н и ј е
д о с т а в љ е н а  у з
п р и ј а в у
потраживања, а ни уз
допуне,  а  стечајни
дужник  је  нема  у
својој документацији.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 1.703.186,39 1.703.186,39 0,00
0,00 182.171,00 182.171,00 0,00
0,00 79.308,11 79.308,11 0,00

13.074,10 0,00 682.057,21 0,00
45.179,66
13.504,97 0,00

1.008.055,08
136.991,34

65.803,14
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Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, здравство и незапосленост, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 29.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 66 у укупном износу од 2.326.410,50 динара, од чега на име главног дуга износ од 1.402.602,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 734.310,72 динара, на име осталих трошкова износ од 110.189,00 динара и на име камате на остале трошкове износ од 79.308,11 динара. Дана 15.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном
суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име главног дуга износ од 1.504.665,00 динара, на име камате на главни дуг износ од 936.926,57 динара, на име осталих трошкова износ од 71.982,00
динара, што укупно износи 2.513.573,57 динара и то: на име неисплаћених минималних зарада са законском затезном каматом за период од годину дана пре отварања стечаја од 01.01.2012. до 26.12.2012. године, на име неисплаћених минималних
зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2011. године са законском затезном каматом, уплату доприноса надлежним фондовима ПИО, здравство итд по основици која буде важила на дан уплате истих од 14.09.2004. до 26.12.2012. године и
трошкова поступка.  Доприноси надлежним фондовима ПИО, здравство итд пријављени су у неопредељеном износу. Није наведено до када тражи камату.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Поравнање Пред Општинским судом у Великој Плани 1.П.39/06 од 09.03.2007. године.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 626/08 од 30.09.2008.
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-147/07 од 23.07.2007. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.783/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, I3.П-540/10 од 24.03.2010. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-74/08 од 15.10.2008. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-2/09 од 02.03.2009. године,
- Пресудa Основног суда у Смедереву, Судска јединица у Смедеревској Паланци, I-1П1-534/11 од 22.09.2011. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-512/07 од 05.11.2007. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.752/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.9/09 донето дана 09.01.2009. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-32/07 од 23.07.2007. године,
- Пресудa Основног суда у Смедереву, Судска јединица у Великој Плани, I-1П1-666/12 од 27.02.2013. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-486/07 од 31.10.2007. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.798/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Поравнање пред Општинским судом у Великој Плани 1.П.368/07 од 11.05.2007. године,
- Решење о престанку радног односа број 20 од 17.01.2013. године.
- Обрачун Неисплаћених зарада са законском затезном каматом.
- Фотокопија личне карте
- Фотокопија картице текућег рачуна

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Обрачуне законске затезне камате,
- Фотокопију радне књижице,

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: у првом исплатном реду на име главног дуга износ од 282.509,16 динара на име неисплаћених минималних зарада
за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка, неплаћени доприноси за ПИО за последње две године пре отварања стечајног поступка, а чију основицу за обрачун чини најнижа месечна основица доприноса, сагласно прописима о
доприносима за обавезно социјално осигурање на дан отварања стечајног поступка и износ од 13.074,10 динара на име камате на минималне зараде за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка обрачуната од дана доспећа до дана
отварања стечајног поступка; у другом исплатном реду износ од 8.289,11 динара на име неплаћених доприноса за здравствено осигурање  и не запосленост за три месеца пре отварања стечајног поступка; у трећем исплатном реду износ од
1.437.540,85 динара на име главног дуга за остала потраживања, износ од 682.057,21 динара на име камате на главни дуг обрачунате до дана отварања стечајног поступка, износ од 45.179,66 динара на име трошкова парничног и извршног поступка
и износ од 13.504,97 динара на име камате на парничне трошкове обрачунате до дана отварања стечајног поступка.
Стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 2.482.155,06 динара.
Потраживање по пресуди Општинског суда у Великој Плани 1П,32/07 од 23.07.2007. године, на име главног дуга износ од 143.603,00 динара, износ обрачунате камате на тај износ главног дуга у износу од 273.711,47 динара и на име парничних
трошкова износ од 19.050,00 динара стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене стечајни управник признаје у целости за период од 01.01.2007. до 28.02.2009. године, с тим што ће исто бити исплаћено
Пореској управи према пријави потраживања Пореске управе, а за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 197.116,58 динара и за период од 01.03.2009. до 31.12.2010. године
стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 157.693,27 динара, које је стечајни управник, због економичности сам обрачунао за те периоде са основицом на дан отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживања за ове
периоде бити исплаћено Пореској управи. Наиме, из пријаве пореске управе стечајни управник је утврдио да иста за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године и за период од 01.03.2009. до 31.12.2010. године, за који је поверилац поднео пријаву,
није ни поднела пријаву, па је по принципу двоструке заштите иста обрачуната и призната повериоцу, али уз напомену да се исплата има извршити Пореској управи.
Стечајни поверилац је два пута пријавио потраживања и то: на име приоритетног потраживања за период август-децембар 2012. године, по пресуди Општинског суду у Великој Плани 1П бр.32/07 од 23.07.2007. године, по пресуди Општинског суду у
Великој Плани 1П бр.74/08 од 15.10.2008. године, по пресуди Општинског суду у Великој Плани 1П бр.2/09 од 02.03.2009. године, по пресуди Основног суда у Смедереву-Судска јединица Велика Плана I3П бр.540/10 од 24.03.2010. године, по
пресуди Основног суда у Смедереву-Судска јединица Смедеревска Паланка I1П1 бр.534/11 од 22.09.2011. године и по пресуди Основног суда у Смедереву-Судска јединица Велика Плана I1П1 бр.666/12 од 27.02.2013. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Глигоријевић Слађана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Цара Душана бр.29; 11324 Ново Село

а

У К У П Н О: 0,00 554.488,00 554.488,00 0,00 0,00 0,00 538.063,00 0,00 16.425,00

67 0,00 260.672,67 260.672,67 0,00 0,00 0,00 260.672,67 0,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
на  име  трошкова
извршног поступка у
износу  од  16.425,00
динара,  због  више
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
д о с у ђ е н о г .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 219.736,32 219.736,32 0,00
0,00 53.100,00 53.100,00 0,00
0,00 20.979,01 20.979,01 0,00

0,00 0,00 219.736,32 0,00
36.675,00
20.979,01 0,00

0,00
16.425,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неплаћених доприноса за социјално осигурање, трошкова парничног и извшног поступка, трошкови вештачења
и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 01.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 67, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 451.753,71 динара од чега на име
главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара, на име трошкова
извршног поступка износ од 21.900,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана
11.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од
47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175.31 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара,
као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 554.488,00 динара. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном
износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.784/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 752/08 од 27.11.2008. године.
- Предлог за извршење од 27.11.2008.
- Обрачун законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 260.672,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 219.736,32
динара, на име парничних трошкова износ од 25.400,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 20.979,01 динара и на име трошкова извршења износ од 11.275,00 динара што укупно износи 538.063,00 динара.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Стојановић Радислав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Николе Тесле бр.34; 11326 Доње

Ливадице

а

У К У П Н О: 0,00 442.153,71 442.153,71 0,00 0,00 0,00 442.153,71 0,00 0,00

68 0,00 213.592,67 213.592,67 0,00 0,00 0,00 213.592,67 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 179.457,34 179.457,34 0,00
0,00 32.300,00 32.300,00 0,00
0,00 16.803,70 16.803,70 0,00

0,00 0,00 179.457,34 0,00
32.300,00
16.803,70 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу  неисплаћених потраживања из радног односа, трошкова парничног и извршног поступка, трошкова вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 01.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 68 у укупном износу од 442.153,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара и трошкова извршног поступка који износе 12.300,00 динара.
Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до
дана отварања стечајног поступка. Укупно пријављено потраживање износи 442.153,71 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.794/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Јовановић Бранислав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Краља Петра Првог бр.19; 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 773.928,60 773.928,60 0,00 0,00 0,00 771.079,60 0,00 2.849,00

69 0,00 327.255,67 327.255,67 0,00 0,00 0,00 324.406,67 2.849,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
на име главног дуга у
износу  од  2.849,00
динара  због  више
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
д о с у ђ е н о г .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 344.794,01 344.794,01 0,00
0,00 70.178,60 70.178,60 0,00
0,00 31.700,32 31.700,32 0,00

0,00 0,00 344.794,01 0,00
70.178,60
31.700,32 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничних и извршних поступака, неуплаћених доприноса за социјално
осигурање, трошкова вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 01.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 69 у укупном износу од 446.953,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара и трошкова извршног поступка који износе 17.100,00 динара.
Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана 07.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном
суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од
40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175,31 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од
09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 66.583,00 динара и на име припадајуће камате износ од 125.057,69 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 13.080,00 динара са припадајућом каматом у износу од 10.721,31 динара, на име
трошкова извршног поступка износ од 8.798,60 динара, као и уплату доприноса за социјано осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 773.928,60 динара. Доприноси за
социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.787/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 781/08 од 04.12.2008. године.
- Предлог за извршење од 04.12.2008.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 751/08 од 27.11.2008. године.
- Предлог за извршење од 27.11.2008.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 324.406,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 344.794,01
динара, на име парничних трошкова износ од 38.480,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 31.700,32 динара и на име трошкова извршења износ од 31.698,40 динара што укупно износи 771.079,60 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.781/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 66.583,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 125.057,69 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 13.080,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 10.721,31 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.798,60 динара стечајни управник признаје  уз напомену постојања солидарне
одговорности стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Марковић Славиша
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Алексе Шантића бр.35; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 711.101,19 711.101,19 0,00 0,00 0,00 711.101,19 0,00 0,00

70 0,00 305.866,67 305.866,67 0,00 0,00 0,00 305.866,67 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 304.333,68 304.333,68 0,00
0,00 67.377,60 67.377,60 0,00
0,00 33.523,24 33.523,24 0,00

0,00 0,00 304.333,68 0,00
67.377,60
33.523,24 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничних и извршних поступака, неуплаћених доприноса за социјално
осигурање, трошкова вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 01.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 70 у укупном износу од 442.153,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара и трошкова извршног поступка који износе 12.300,00 динара.
Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана 07.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном
суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од
40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.276,94 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од
09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 45.194,00 динара и на име припадајуће камате износ од 84.597,36 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 15.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 12.442,60 динара, на име
трошкова извршног поступка износ од 8.697,60 динара, као и уплату доприноса за социјано осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 711.101,19 динара. Доприноси за
социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.792/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 780/08 од 04.12.2008. године.
- Предлог за извршење од 04.12.2008.
- Обрачун законске затезне камате.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 756/08 од 27.11.2008. године.
- Предлог за извршење од 27.11.2008.
- Обрачун законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.780/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 45.194,00 динара, на име обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 84.597,36 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 15.180,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 12.442,60 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.697,60 динара стечајни управник признаје  уз напомену постојања солидарне
одговорности стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Радоњић Младен
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Иве Андрића бр.17, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 715.200,35 715.200,35 0,00 0,00 0,00 712.980,35 0,00 2.220,00

71 0,00 308.705,67 308.705,67 0,00 0,00 0,00 306.485,67 2.220,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
на име главног дуга у
износу  од  2.220,00
динара  због  више
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
д о с у ђ е н о г .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 310.068,05 310.068,05 0,00
0,00 65.264,00 65.264,00 0,00
0,00 31.162,63 31.162,63 0,00

0,00 0,00 310.068,05 0,00
65.264,00
31.162,63 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћених разлика зарада, трошкова парничног и извршног поступка, неуплаћени доприноси за социјално
осигурање, трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 01.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 71, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 442.153,71 динара од чега на име
главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара, на име трошкова
извршног поступка износ од 12.300,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана
03.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од
47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.276,94 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на
име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 48.033,00 динара и на име припадајуће камате износ од 90.331,73 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 12.300.00 динара са припадајућом
каматом у износу од 10.081,99 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 9.464,00 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног
повериоца износи 715.200,35 динара. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања
камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.
Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.790/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.748/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.791/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачун законске затезне камате,

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 306.485,67 динара, на име обрачунате камате износ од 310.068,05 динара, на име
парничних трошкова износ од 37.700,00 динара, на име камате на парничне трошкове у износу од 31.162,63 динара и на име трошкова извршења износ од 27.564,00 динара што укупно износи 712.980,35 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 791/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 48.033,00 динара, износ обрачунате камате на главни дуг у износу од 90.331,73 динара, трошкове парничног
поступка у износу од 12.300,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 10.081,99 динара и  трошкове извршног поступка у износу од 9.464,00 динара, стечајни управник признаје  уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу  доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Станојловић Слободан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Војводе Мишића бр.249; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 6.046.758,08 6.046.758,08 0,00 295.583,26 8.289,11 2.011.107,76 0,00 3.731.777,95

72 0,00 3.876.029,79 3.876.029,79 0,00 282.509,16 8.289,11 1.369.431,85 2.215.799,67 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
д у г а  и з н о с  о д
2.215.799,67 динара
з б о г  в и ш е
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
износ од 1.195.480,59
динара  због  више
обрачунате  камате,
на  име  трошкова
п а р н и ч н и х  и
извршних  поступака
износ  од  258.645,34
динара  због  више
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате  на  трошкове
извршног  поступка
износ  од  61.852,35
динара, јер иста није
предвиђења законом.
Стечајни управник је
о с п о р и о
п о т р а ж и в а њ е  п о
пресуди П бр.386/07
ј е р  и с т а  н и ј е
д о с т а в љ е н а  у з
п р и ј а в у
потраживања, а ни уз
допуну,  а  стечајни
дужник  је  нема  у
својој документацији.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 1.790.509,19 1.790.509,19 0,00
0,00 302.688,50 302.688,50 0,00
0,00 77.530,60 77.530,60 0,00

13.074,10 0,00 581.954,50 0,00
44.043,16
15.678,25 0,00

1.195.480,59
258.645,34

61.852,35
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Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, здравство и незапосленост, трошкова парничних и извршних трошкова,
трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 01.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 72 у укупном износу од 2.542.933,49 динара, од чега на име главног дуга износ од 1.478.096,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 880.323,72 динара, на име осталих трошкова износ од 106.982,50 динара и на име камате на остале трошкове износ од 77.530,60 динара. Поверилац је пријавио и Приоритетно потраживање на име
главног дуга износ од 106.200,00 динара са каматом у износу од 2.741,78 динара. Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио другу допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на
име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 30.11.2006. године износ од 99.282,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 30.11.2006. године, као и трошкове парничног
поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 123.000,00 динара. Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у
неопредељеном износу. Дана 29.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио другу допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име главног дуга износ од 1.474.516,00 динара, на име
камате на главни дуг износ од 878.236,37 динара, на име осталих трошкова износ од 72.706,00 динара, што укупно износи 2.425.458,37 динара и то: на име неисплаћених минималних зарада са законском затезном каматом за период од годину дана
пре отварања стечаја од 01.01.2012. до 26.12.2012. године, на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2011. године са законском затезном каматом, уплату доприноса надлежним фондовима ПИО, здравство итд по
основици која буде важила на дан уплате истих од 14.09.2004. до 26.12.2012. године и трошкова поступка.  Доприноси надлежним фондовима ПИО, здравство итд пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања и другој допуни
пријаве потраживања није наведено до када се тражи камата.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Обрачун неисплаћених зарада са затезном каматом
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-147/07 од 23.07.2007. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.783/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, I3.П-540/10 од 24.03.2010. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-74/08 од 15.10.2008. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-2/09 од 02.03.2009. године,
- Пресудa Основног суда у Смедереву, Судска јединица у Смедеревској Паланци, I-1П1-534/11 од 22.09.2011. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.779/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-512/07 од 05.11.2007. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.752/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.9/09 донето дана 09.01.2009. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.786/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Пресуду Општинског суда у Великој Плани 1.П 22/07 од 23.07.2007. године.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.798/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Пресудa Основног суда у Смедереву, Судска јединица у Великој Плани, I-1П1-666/12 од 27.02.2013. године,
- Решење о престанку радног односа број 32 од 17.01.2013. године

Уз другу допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 13.11.2006. године.

Уз трећу допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Обрачуне законске затезне камате,
- Фотокопију радне књижице,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.756/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: у првом исплатном реду на име главног дуга износ од 282.509,16 динара на име неисплаћених минималних зарада
за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка, неплаћени доприноси за ПИО за последње две године пре отварања стечајног поступка, а чију основицу за обрачун чини најнижа месечна основица доприноса, сагласно прописима о
доприносима за обавезно социјално осигурање на дан отварања стечајног поступка и износ од 13.074,10 динара на име камате на минималне зараде за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка обрачуната од дана доспећа до дана
отварања стечајног поступка; у другом исплатном реду износ од 8.289,11 динара на име неплаћених доприноса за здравствено осигурање  и не запосленост за три месеца пре отварања стечајног поступка; у трећем исплатном реду износ од
1.369.431,85 динара на име главног дуга за остала потраживања, износ од 581.954,50 динара на име камате на главни дуг обрачунате до дана отварања стечајног поступка, износ од 44.043,16 динара на име трошкова парничног и извршног поступка
и износ од 15.678,25 динара на име камате на парничне трошкове обрачунате до дана отварања стечајног поступка.
Стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 2.314.980,13 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.779/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 75.494,00 динара, износ обрачунате камате на тај износ главног дуга у износу од 143.261,11 динара, на име
парничних трошкова износ од 13.480,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 11.300,58 динара и на име трошкова извршења износ од 8.881,50 динара стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене стечајни управник признаје у целости за период од 01.01.2007. до 28.02.2009. године, с тим што ће исто бити исплаћено
Пореској управи према пријави Пореске управе, а за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 197.116,58 динара и за период од 01.03.2009. до 31.12.2010. године стечајни управник
пријављене доприносе признаје у износу од 157.693,27 динара, које је стечајни управник, због економичности сам обрачунао за те периоде са основицом на дан отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживања за те периоде бити исплаћени
Пореској управи. Наиме, из пријаве пореске управе стечајни управник је утврдио да иста за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године и за период од 01.03.2009. до 31.12.2010. године, за који је поверилац поднео пријаву, није ни поднела пријаву,
па је по принципу двоструке заштите иста обрачуната и призната повериоцу, али уз напомену да се исплата има извршити Пореској управи.
Стечајни поверилац је два пута пријавио потраживања и то: на име приоритетног потраживања за период август-децембар 2012. године, по пресуди Општинског суду у Великој Плани 1П бр.22/07 од 23.07.2007. године, по пресуди Општинског суду у
Великој Плани 1П бр.74/08 од 15.10.2008. године, по пресуди Општинског суду у Великој Плани 1П бр.2/09 од 02.03.2009. године, по пресуди Основног суда у Смедереву-Судска јединица Велика Плана I3П бр.540/2010 од 23.03.2010. године, по
пресуди Основног суда у Смедереву-Судска јединица Смедеревска Паланка I1П1 бр.534/11 од 22.09.2011. године и по пресуди Основног суда у Смедереву-Судска јединица Велика Плана I1П1 бр.666/2012 од 01.09.2012. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Јанковић Зорка
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Љупчета Мишковића бр.23; 11325

Марковац

а

У К У П Н О: 0,00 794.058,58 794.058,58 0,00 0,00 0,00 794.058,58 0,00 0,00

73 0,00 338.250,64 338.250,64 0,00 0,00 0,00 338.250,64 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 364.392,97 364.392,97 0,00
0,00 59.285,20 59.285,20 0,00
0,00 32.129,77 32.129,77 0,00

0,00 0,00 364.392,97 0,00
59.285,20
32.129,77 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања на основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, неуплаћених доприноса за социјално осигурање, трошкова парничног и извршног
постпка, трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 01.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 73, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 437.353,71 динара од чега на име
главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара, на име трошкова
извршног поступка износ од 7.500,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана
11.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од
47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.276,94 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на
име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 77.578,00 динара и на име припадајуће камате износ од 144.656,65 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 13.480,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 11.049,13 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 7.105,20 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног
повериоца износи 794.058,58 динара. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања
камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.806/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Решење Основног суда у Смедереву I И бр. 2865/2012 донето дана 19.02.2013. године.
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 779/08 од 04.12.2008. године.
- Предлог за извршење од 04.12.2008.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 750/08 од 27.11.2008. године.
- Предлог за извршење од 27.11.2008.
- Обрачун законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.779/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 77.578,00 динара, износ обрачунате камате на главни дуг у износу од 144.656,65 динара, трошкове парничног
поступка у износу од 13.480,00 динара,  трошкове извршног поступка у износу од 7.105,20 динара и износ од 11.049,13 динара на име камате на парничне трошкове, стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне
одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживање стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године  стечајни управник признаје у целости, с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Ивановић Верослава
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Душана Јовића бр.22; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 814.327,28 814.327,28 0,00 0,00 0,00 804.263,95 0,00 10.063,33

74 0,00 341.669,67 341.669,67 0,00 0,00 0,00 338.250,67 3.419,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
д у г а  и з н о с  о д
3.419,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
у  износу  од  494,33
динара  због  више
обрачунате камате и
на  име  трошкова
извршног поступка у
износу  од  6.150,00
динара,  због  више
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
д о с у ђ е н о г .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 371.922,60 371.922,60 0,00
0,00 68.543,00 68.543,00 0,00
0,00 32.192,01 32.192,01 0,00

0,00 0,00 371.428,27 0,00
62.393,00
32.192,01 0,00

494,33
6.150,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћених разлика зарада, неуплаћених доприносе за социјално осигурање, трошкова парничног и
извршног поступка, трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 01.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 74, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 442.153,71 динара од чега на име
главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара, на име трошкова
извршног поступка износ од 12.300,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана
03.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од
47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175.31 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на
име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 80.997,00 динара и на име припадајуће камате износ од 152.186,28 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 13.680,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 11.213,00 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 11.363,00 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног
повериоца износи 814.327,28 динара. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве потраживања
камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.795/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.754/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.783/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачун законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 338.250,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 371.428,27
динара, на име парничних трошкова износ од 39.080,00 динара, на име камате на парничне трошкове у износу од 32.192,01 динара и на име трошкова извршења износ од 23.313,00 динара што укупно износи 804.263,95 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.783/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 77.578,00 динара и износ обрачунате камате на тај износ главног дуга у износу од 147.051,73 динара,
трошкове парничног поступка у износу од 13.680,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 11.213,00 динара и трошкове извршног поступка у износу од 11.363,00 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне
одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Перић Миодраг
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Мајке Јевросиме бр.14; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 757.839,23 757.839,23 0,00 0,00 0,00 751.424,23 0,00 6.415,00

75 0,00 323.669,67 323.669,67 0,00 0,00 0,00 323.404,67 265,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
265,00  динара  због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног  и  на  име
трошкова  извршног
поступка у износу од
6.150,00 динара због
више  пријављеног
износа од досуђеног.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 337.458,74 337.458,74 0,00
0,00 65.256,40 65.256,40 0,00
0,00 31.454,42 31.454,42 0,00

0,00 0,00 337.458,74 0,00
59.106,40
31.454,42 0,00

0,00
6.150,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничних и извршних поступака, неуплаћених доприноса за социјално
осигурање, трошкова вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 01.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 75 у укупном износу од 442.153,71 динара, од чега на име главног дуга износ од 213.592,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом у износу од 16.803,70 динара и трошкова извршног поступка у износу од 12.300,00 динара.
Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара.
Дана 07.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године
износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175,31 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00
динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 62.997,00 динара и на име припадајуће камате износ од 117.722,42 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 12.780,00 динара са
припадајућом каматом у износу од 10.475,41 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.976,40 динара, као и уплату доприноса за социјано осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање
стечајног повериоца износи 757.839,23 динара. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, а по допуни пријаве
потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.811/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Решење Основног суда у Смедереву I И бр. 2865/2012 донето дана 19.02.2013. године.
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.752/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.790/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 323.404,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 337.458,74
динара, на име парничних трошкова износ од 38.180,00 динара и на име трошкова извршења износ од 20.926,40 динара што укупно износи 751.424,23 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.790/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 62.732,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 118.921,04 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 12.780,00 динара, камате на парничне трошкове у износу од 10.475,41 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.976,40 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјано осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Милосављевић Радивоје
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Бране Цонића бр.22, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 1.043.379,89 1.043.379,89 0,00 0,00 0,00 714.588,91 0,00 328.790,98

76 0,00 439.975,67 439.975,67 0,00 0,00 0,00 293.613,67 Стечајни  управник
п р и з н а ј е  к а м а т у
п о с л е  о т в а р а њ а
стечајног поступка до
исплате  и  иста  ће
бити  обрачуната  и
исплаћена  у  складу
са чланом 85. став 3.
Закона о стечају.

146.362,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и  то  на  име  главног
д у г а  и з н о с  о д
47.080.00  динара  и
камате на тај главни
д у г  у  и з н о с у  о д
40.278,98 динара, по
пресуди Општинског
суда у Великој Плани
1 П . б р . 4 9 4 / 0 7  о д
18.09.2007.  године,
о б з и р о м  д а  ј е
п о т р а ж и в а њ е
пријављено пријавом
потраживања број 60
и  п р и з н а т о .
Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
потраживање на име
трошкова  извршног
поступка у износу од
6.150,00 динара, због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног.  Стечајни
управник оспорава у
ц е л о с т и
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
по  тужби  ко ја  ј е
предата Општинском
суду у Великој Плани
д а н а  1 0 . 1 1 . 2 0 0 8 .
године  у  укупном
износу од 235.282,00
д и н а р а ,  к а о  и
доприносе за ПИО за
п е р и о д  о д
0 1 . 0 1 . 2 0 0 6 .  д о
3 0 . 1 1 . 2 0 0 6 .
године,обзиром  да
с п о р  н и ј е
п р а в н о с н а ж н о
о к о н ч а н .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 368.954,08 368.954,08 0,00
0,00 202.156,40 202.156,40 0,00
0,00 32.293,74 32.293,74 0,00

0,00 0,00 328.675,10 0,00
60.006,40
32.293,74 0,00

40.278,98
142.150,00

0,00
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Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу новчаних потраживања из радног односа, неисплаћене минималне зараде, неисплаћене разлике зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, трошкова парничног и извршног поступка, трошкова
састављања пријаве потраживања и трошкови вештачења.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 01.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 76, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 442.153,71 динара од чега на име
главног дуга износ од 213.592,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 179.457,34 динара, на име парничних трошкова износ од 20.000,00 динара са законском затезном каматом од 16.803,70 динара, на име трошкова
извршног поступка износ од 12.300,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара и трошкове вештачења износ од 1.500,00 динара. Дана
03.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од
47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.276,94 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на
име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 80.021,00 динара и на име припадајуће камате износ од 149.217,76 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 13.680,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 11.213,10 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.976,40 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је
Привредном суду Пожаревац доставио другу допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 30.11.2006. године износ од 99.282,00 динара са законском
затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 30.11.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове
судских такси у износу од 136.000,00 динара. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 1.043.379,89 динара. Доприноси за социјално осигурање и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу. По пријави
потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка, по допуни пријаве потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године, по другој допуни пријаве потраживања камата обрачуната до дана отварања
стечајног поступка, а тражена до исплате.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.790/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Решење Основног суда у Смедереву 1И бр.2832/2012 од 12.02.2012. године,
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.756/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Обрачун законске затезне камате.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.790/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,

Уз другу допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 10.11.2006 године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 293.613,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 328.675,10
динара, на име парничних трошкова износ од 39.080,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 32.293,74 динара и на име трошкова извршења износ од 20.923,40 динара што укупно износи 714.588,91 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.790/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 80.021,00 динара и износ обрачунате камате на тај износ главног дуга у износу од 149.217,76 динара,трошкове
парничног поступка у износу од 13.680,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 11.213,10 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.976,40 динара стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне
одговорности стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 6.000,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 1.500,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање по пресуди Оштинског суда у Великој Плани 1П.бр. 494/07 од 18.09.2007. године и пријавом потраживања број 60, где му је то потраживање признато.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Анђелковић Јовица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Булевар ослобођења бр.23; 11324

Старо Село

а

У К У П Н О: 0,00 681.961,79 681.961,79 0,00 0,00 0,00 681.879,72 0,00 82,07

77 0,00 457.635,25 457.635,25 0,00 0,00 0,00 457.635,25 0,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
н а  и м е  в и ш е
обрачунате  камате
н а  г л а в н и  д у г  у
и з н о с у  о д  8 2 , 0 7
д и н а р а .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 224.326,54 224.326,54 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 224.244,47 0,00
0,00
0,00 0,00

82,07
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, доприноса здравственом фонду и доприноса фонду за незапослене.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 01.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 77 у укупном износу од 484.845,21 динара, од чега на име главног дуга износ од 260.518,67
динара и на име камате на главни дуг износ од 224.326,56 динара и уплату доприноса за ПИО, доприноса здравственом фонду и доприноса фонду за незапослене и то за период: од 14.09.2004. до 31.01.2007. године и од 01.02.2007. до 30.06.2007.
године. По пријави потраживања камата обрачуната до дана отварања стечајног поступка, а тражена до главне деобе.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Поравнање и решење  Општинског суда у Великој Плани 1.П.424/06 од 09.03.2007. године,
- Пресуда  Општинског суда у Великој Плани 1.П.486/07 од 31.10.2007. године,
- Решење о извршењу  Општинског суда у Великој Плани И.бр.626/08 од 30.09.2008. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 260.518,67 динара и на име обрачунате камате на главни дуг износ од 224.244,47
динара, укупно признато потраживање је 484.763,12 динара.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене стечајни управник признаје у целости за период од 01.01.2007. до 30.06.2007. године, с тим што ће исто бити исплаћено
Пореској управи према пријави потраживања Пореске управе, а за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 197.116,60 динара, које је стечајни управник, због економичности сам
обрачунао за тај период са основицом на дан отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживања за тај период бити исплаћен Пореској управи. Наиме, из пријаве пореске управе стечајни управник је утврдио да иста за период од 14.09.2004. до
31.12.2006. године, за који је поверилац поднео пријаву, није ни поднела пријаву, па је по принципу двоструке заштите иста обрачуната и призната повериоцу, али уз напомену да се исплата има извршити Пореској управи. На тај начин стечајни
управник признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 681.879,72 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Милојевић Славица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Кнеза Милоша бр.16; 11324 Старо Село

а

У К У П Н О: 0,00 900.789,86 900.789,86 0,00 0,00 0,00 900.768,83 0,00 21,03

78 0,00 520.429,25 520.429,25 0,00 0,00 0,00 520.429,25 0,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
н а  и м е  в и ш е
обрачунате  камате
н а  г л а в н и  д у г  у
и з н о с у  о д  2 1 , 0 3
д и н а р а .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 341.128,91 341.128,91 0,00
0,00 25.477,60 25.477,60 0,00
0,00 13.754,10 13.754,10 0,00

0,00 0,00 341.107,88 0,00
25.477,60
13.754,10 0,00

21,03
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених новчаних потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, доприноса здравственом фонду,
доприноса фонду за незапослене, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 01.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 78, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 484.845,21 динара од чега на име
главног дуга износ од 260.518,67 динара, на име законске затезне камате на главни дуг износ од 224.326,54 динара као и уплату доприноса за ПИО, доприноса здравственом фонду, доприноса фонду за незапослене за период од 14.09.2004. до
31.01.2007. године и од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Дана 03.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћене разлике
зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 62.640,00 динара и на име припадајуће камате износ од 116.802,37 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 16.780.00 динара са припадајућом каматом у износу од
13.754,10 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.697,60 динара. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 703.673,28 динара. Доприноси за ПИО, Фонду здравственог осигурања  и фонду незапослених
пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната до дана покретања стечајног поступка, а тражена до главне деобе.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Пресуда Општинског суда у Великој Плани 1.П.486/07 од 31.10.2007. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 626/08 од 30.09.2008. године,

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 780/08 од 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године
- Обрачуне законске затезне камате

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 323.312,67 динара, на име обрачунате камате износ од 341.107,88 динара, на име
парничних трошкова износ од 16.780,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 13.754,10 динара и на име трошкова извршења износ од 8.697,60 динара, што укупно износи 703.652,25 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.780/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 62.640,00 динара, камату на тај износ главног дугау износу од 116.802,37 динара, трошкове парничног поступка
у износу од 16.780,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 13.754,10 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.697,60 динара, стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне
одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене стечајни управник признаје у целости за период од 01.01.2007. до 30.06.2007. године, с тим што ће исто бити исплаћено
Пореској управи према пријави потраживања Пореске управе, а за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 197.116,58 динара, које је стечајни управник, због економичности сам
обрачунао за тај период са основицом на дан отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживања за тај период бити исплаћен Пореској управи. Наиме, из пријаве пореске управе стечајни управник је утврдио да иста за период од 14.09.2004. до
31.12.2006. године, за који је поверилац поднео пријаву, није ни поднела пријаву, па је по принципу двоструке заштите иста обрачуната и призната повериоцу, али уз напомену да се исплата има извршити Пореској управи. На тај начин стечајни
управник признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 900.768,83 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

МФ РС - Пореска управа филијала В.
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 52.566.354,66 52.566.354,66 0,00 0,00 0,00 30.953.111,47 0,00 21.613.243,19

79 0,00 15.182.680,86 15.182.680,86 0,00 0,00 0,00 12.063.216,86 3.119.464,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоцаи
то:   на  име  главног
д у г а  у  у к у п н о м
и з н о с у  о д
3.119.464,00 динара
и  то  на  име  П/П
општи  режим,  П/П
промет  услуга  на
велико,  П/П осталих
услуга  и  пореза  на
промет од давања у
з а к у п  п о к р е т н и х
ствари, као и на име
камате на главни дуг
у  и з н о с у  о д
1 8 . 4 9 3 . 7 7 9 , 1 9
д и н а р а .  У к у п н о
о с п о р е н о
потраживање износи
2 1 . 6 1 3 . 2 4 3 , 1 9
д и н а р а ,  з б о г
з а с т а р е л о с т и
п о т р а ж и в а њ а ,
о б з и р о м  д а  с у
наведени  порези
у к у н у т и  д а н а
31.12.2004.  године.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 37.383.673,80 37.383.673,80 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 18.889.894,61 0,00
0,00
0,00 0,00

18.493.779,19
0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживања по основу свих осталих јавних прихода.
Правни основ: Остали јавни приходи.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 01.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 79 у укупном износу од 52.566.354,66 динара, од чега на име главног дуга износ од 15.182.680,86
динара и на име камате на главни дуг износ од 37.383.673,80 динара и то:
- ПИО на терет радника, главни дуг у износу од 3.706.240,56 динара и обрачунате камате у износу од 5.804.220,46 динара, за 2007, 2008 и 2009. годину;
- ПИО на терет послодавца, главни дуг у износу од 3.706.240,56 динара и обрачунате камате у износу од 5.804.220,46 динара, за 2007, 2008 и 2009. годину;
- Здравство на терет радника, главни дуг у износу од 2.072.127,09 динара и обрачунате камате у износу од 3.245.087,55 динара, за 2007, 2008 и 2009. годину;
- Здравство на терет послодавца, главни дуг у износу од 2.072.127,09 динара и обрачунате камате у износу од 3.245.087,55 динара, за 2007, 2008 и 2009. годину;
- Незапосленост на терет радника, главни дуг у износу од 252.697,29 динара и обрачунате камате у износу од 390.956,65 динара, за 2007, 2008 и 2009. годину;
- Незапосленост на терет послодавца, главни дуг у износу од 252.697,29 динара и обрачунате камате у износу од 390.956,65 динара, за 2007, 2008 и 2009. годину;
- Порез на добит, главни дуг у износу од 1.086,98 динара и обрачунате камате у износу од 4.573,55 динара;
- П/П општи режим, главни дуг у износу од 1.380.525,70 динара и обрачунате камате у износу од 9.049.185,83 динара;
- П/П промет услуга на велико, главни дуг у износу од 253.753,00 динара и обрачунате камате у износу од 1.869.178,91 динара;
- П/П осталих услуга, главни дуг у износу од 1.485.185,30 динара и обрачунате камате у износу од 7.575.414,44 динара;
- П/П од давања у закуп потретних ствари, главни дуг у износу од 0,00 динара и обрачунате камате у износу од 0,01динара;

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Консолидовани упити стања.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то:
-  ПИО на терет радника, главни дуг у износу од 3.706.240,56 динара и на име обрачунате камате у износу од 5.804.220,46 динара, за 2007, 2008 и 2009. годину;
-   ПИО на терет послодавца, главни дуг у износу од 3.706.240,56 динара и на име обрачунате камате у износу од 5.804.220,46 динара, за 2007, 2008 и 2009. годину;
-  Здравства на терет радника, главни дуг у износу од 2.072.127,09 динара и на име обрачунате камате у износу од 3.245.087,55 динара, за 2007, 2008 и 2009. годину;
-  Здравства на терет послодавца, главни дуг у износу од 2.072.127,09 динара и на име обрачунате камате у износу од 3.245.087,55 динара, за 2007, 2008 и 2009. годину;
-  Незапослености на терет радника, главни дуг у износу од 252.697,29 динара и на име обрачунате камате у износу од 390.956,65 динара, за 2007, 2008 и 2009. годину;
- Незапосленост на терет послодавца, главни дуг у износу од 252.697,29 динара и на име обрачунате камате у износу од 390.956,65 динара, за 2007, 2008 и 2009. годину;
што укупно износи 30.953.111,47 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Бранковић Радојица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Пионирска бр.6; 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 591.197,93 591.197,93 0,00 0,00 0,00 582.902,80 0,00 8.295,13

80 0,00 274.557,90 274.557,90 0,00 0,00 0,00 266.436,31 8.121,59 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга за доприносе за
П И О  и з н о с  о д
8.121,59 динара због
више  обрачунатог
и з н о с а ,  н а  и м е
камате на главни дуг
и з н о с  о д  1 0 2 , 0 5
динара  због  више
обрачунате  камате,
на  име  камате  на
парничне трошкове у
износу  од 71,49  дин
з б о г  в и ш е
обрачунате  камате.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 149.575,90 149.575,90 0,00
0,00 106.650,00 106.650,00 0,00
0,00 60.414,13 60.414,13 0,00

0,00 0,00 149.473,85 0,00
106.650,00

60.342,64 0,00

102,05
0,00

71,49

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених социјалних допрдоприноса, трошкова парничног и извршног поступка, трошкова састава пријаве потраживања и трошкове вештачења.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 03.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 80 у укупном износу од 609.697,93 динара, од чега на име главног дуга износ од 274.557,90
динара (износ од 130.246,67 динара по основу накнаде штете због неисплаћене минималне зараде и износ од 144.311,23 динара по основу социјалних доприноса за период од септембра 2004.године до краја марта 2006. године), на име камате на
главни дуг износ од 149.575,90 динара, на име парничних трошкова износ од 90.250,00 динара са каматом у износу од 60.414,13 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 16.400,00 динара. Такође, пуномоћник повериоца је истом
пријавом навео да тражи трошкове састављања пријаве потраживања износ од 16.500,00 динара и трошкове вештачења износ од 2.000,00 динара. У пријави потраживања стечајни поверилац је истакао да има разлучно право на ово потраживање,
али исто није пријављено као разлучно. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до дана отварања стечајног поступка.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Основног суда у Смедереву, Судска јединица у Великој Плани И.бр.1681/12 од 18.06.2012. године.
- Решење Општинског суда у Великој Плани 1.П.625/06 од 13.12.2007. године
- Обрачуне законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте и картице текућег рачуна.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 266.436,31 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 149.473,85
динара, на име парничних трошкова износ од 90.250,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 60.342,64 динара и на име трошкова извршења износ од 16.400,00 динара, што укупно износи 582.902,80 динара, стим што ће  износ од
144.311,23 динара по основу социјалних доприноса за период од септембра 2004. године до краја марта 2006. године бити уплаћени Пореској управи.
У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 16.500,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 2.000,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Зеленика Илија
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Милана Тепића бр.13; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 946.824,04 946.824,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946.824,04

81 0,00 273.237,90 273.237,90 0,00 0,00 0,00 0,00 273.237,90 П о т р а ж и в а њ е  п о
о с н о в у  н а к н а д е
ш т е т е  з б о г
н е и с п л а ћ е н е
минималне  зараде,
н е у п л а ћ е н и х
доприноса за ПИО и
основу  трошкова
парничног  поступка
о с п о р а в а  с е  у
целости обзиром да
ј е  п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца,
по  овим  основима,
п р е д м е т  с у д с к о г
с п о р а  к о ј и  ј е
п о к р е н у т  п р е
отваранја  стечајног
поступка, те је из тих
разлога оспорено.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 161.776,14 161.776,14 0,00
0,00 511.810,00 511.810,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

161.776,14
511.810,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса, трошкова парничног и извршног поступка, трошкови вештачења и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 03.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 81 у укупном износу од 946.824,04 динара, од чега на име главног дуга износ од 273.237,90
динара, на име камате на главни дуг износ од 161.776,14 динара, на име парничних трошкова износ од 511.810,00 динара, као и уплате доприноса за ПИО. Такође, пуномоћник повериоца је истом пријавом навео да тражи трошкове састављања
пријаве потраживања износ од 16.500,00 динара и трошкове вештачења износ од 2.000,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужба ради исплате минималне зараде, доприноса за ПИО и накнаде штете од 16.05.2005. године
- Решење о привременој мери 1.П.688/05 од 25.01.2008. године
- Поднесак пуномоћника тужиоца од 18.04.2007. године
- Поднесак пуномоћника тужиоца од 02.07.2012. године
- Пресуда Општинског суда у Великој Плани 1.П.688/05 од 19.09.2008. године
- Решење Апелационог суда Београд Гж1 бр3107/10 од 17.12.2010. године
- Обрачун законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

У делу који се односи на  трошкове на име састављања пријаве потраживања у износу од 16.500,00 динара и на име трошкова вештачења износ од 2.000,00 динара, стечајни управник истиче да исти не могу бити предмет пријаве потраживања
сходно чл. 42. став 3. Закона о стечају, и предлаже да се у овом делу захтев адвоката одбаци.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Обрадовић Љиљана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
10. Октобар бр.47; 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 961.811,92 961.811,92 0,00 0,00 0,00 953.277,68 0,00 8.534,24

82 0,00 514.082,25 514.082,25 0,00 0,00 0,00 510.890,25 3.192,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
3.192,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног  и  на  име
камате на главни дуг
у износу од 5.342,24
динара  због  више
обрачунате  камате.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 413.995,06 413.995,06 0,00
0,00 22.382,20 22.382,20 0,00
0,00 11.352,41 11.352,41 0,00

0,00 0,00 408.652,82 0,00
22.382,20
11.352,41 0,00

5.342,24
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада,  трошкова парничних и извршних поступака, и неуплаћених доприноса за ПИО, Фонду здравственог осигурања  и фонду
незапослених.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 03.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 82 у укупном износу од 521.410,80 динара, од чега на име главног дуга износ од 255.934,67
динара и на име камате на главни дуг износ од 265.476,13 динара и уплату доприноса за ПИО, Фонду здравственог осигурања  и фонду незапослених и то за период: од 14.09.2004. до 31.05.2007. године и од 01.06.2007. до 30.06.2007. године. Дана
07.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од
79.031,00 динара и на име припадајуће камате износ од 148.518,93 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 13.850,00 динара са припадајућом каматом у износу од 11.352,41 динара, на име трошкова извршног поступка износ од
8.532,20 динара. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 764.765,34 динара. Доприноси за ПИО, Фонду здравственог осигурања  и фонду незапослених пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата
обрачуната и тражена до 23.10.2012. године, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната до дана покретања стечајног поступка, а тражена до исплате.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Пресуду Општинског суда у Великој Плани 1.П.436/07 од 10.07.2007. године,
- Пресуду Општинског суда у Великој Плани 1.П.486/07 од 31.10.2007. године,
- Решење Општинског суда у Великој Плани И.бр.626/08 од 30.09.2008.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.782/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 313.773,67 динара, на име обрачунате камате износ од 408.652,82 динара,на име
парничних трошкова износ од 13.850,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 11.352,41 динара и на име трошкова извршења износ од 8.532,20 динара што укупно износи 756.161,10 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.782/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 79.031,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 143.288,66 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 13.850,00 динара, камате на парничне трошкове у износу од 11.352,41 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.532,20 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене стечајни управник признаје у целости за период од 01.01.2007. до 30.06.2007. године, с тим што ће исто бити исплаћено
Пореској управи према пријави потраживања Пореске управе, а за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 197.116,58 динара, које је стечајни управник, због економичности сам
обрачунао за тај период са основицом на дан отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживања за тај период бити исплаћен Пореској управи. Наиме, из пријаве пореске управе стечајни управник је утврдио да иста за период од 14.09.2004. до
31.12.2006. године, за који је поверилац поднео пријаву, није ни поднела пријаву, па је по принципу двоструке заштите иста обрачуната и призната повериоцу, али уз напомену да се исплата има извршити Пореској управи. На тај начин стечајни
управник признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 953.277,67 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Стефановић Првослав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Немањина бр.125; 11323 Велико

Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 215.618,46 215.618,46 0,00 0,00 0,00 215.618,46 0,00 0,00

83 0,00 63.810,92 63.810,92 0,00 0,00 0,00 63.810,92 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 118.985,07 118.985,07 0,00
0,00 22.019,20 22.019,20 0,00
0,00 10.803,27 10.803,27 0,00

0,00 0,00 118.985,07 0,00
22.019,20
10.803,27 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада,  трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 03.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 83 у укупном износу од 215.618,46 динара, од чега на име главног дуга износ од 63.810,92
динара, на име камате на главни дуг износ од 118.985,07 динара, на име парничних трошкова износ од 13.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 10.803,27 динара и трошкова извршног поступка у износу од 8.839,20 динара. По пријави
потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.793/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате,

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник  признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Митић Снежана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Пионирска бр.25; 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 351.877,02 351.877,02 0,00 0,00 0,00 340.022,86 0,00 11.854,16

84 0,00 106.522,00 106.522,00 0,00 0,00 0,00 101.943,00 4.579,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
д у г а  и з н о с  о д
4.579,00 динара, због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног  и  на  име
камате на главни дуг
износ  од  7.275,16
динара  због  више
обрачунате  камате.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 200.394,02 200.394,02 0,00
0,00 28.420,00 28.420,00 0,00
0,00 16.541,00 16.541,00 0,00

0,00 0,00 193.118,86 0,00
28.420,00
16.541,00 0,00

7.275,16
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 03.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 84 у укупном износу од 351.877,02 динара, од чега на име главног дуга износ од 106.522,00
динара, на име камате на главни дуг износ од 200.394,02 динара, на име парничних трошкова износ од 20.180,00 динара са  припадајућом каматом у износу од 16.541,00 динара и трошкова извршног поступка у износу од 8.240,00 динара. По пријави
потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.786/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате,

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 101.943,00 динара, на име камате на главни дуг износ од 193.118,86 динара, на име
парничних трошкова износ од 20.180,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 16.541,00 динара и на име трошкова извршног поступка износ од 8.240,00 динара, што укупно износи 340.022,86 динара.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Јовановић Милан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Јасеничка бр.10; 11323 Велико Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 223.886,67 223.886,67 0,00 0,00 0,00 223.538,67 0,00 348,00

85 0,00 66.786,00 66.786,00 0,00 0,00 0,00 66.438,00 348,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга износ од 348,00
динара  због  више
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
д о с у ђ е н о г .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 124.505,01 124.505,01 0,00
0,00 21.956,40 21.956,40 0,00
0,00 10.639,26 10.639,26 0,00

0,00 0,00 124.505,01 0,00
21.956,40
10.639,26 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 03.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 85 у укупном износу од 223.886,67 динара, од чега на име главног дуга износ од 66.786,00
динара, на име камате на главни дуг износ од 124.505,01 динара, на име парничних трошкова износ од 12.980,00 динара са припадајућом каматом у износу од 10.639,26 динара и трошкова извршног поступка који износе 8.976,40 динара. По пријави
потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.790/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 66.438,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 124.505,01
динара, на име парничних трошкова износ од 12.980,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 10.639,26 динара и на име трошкова извршења износ од 8.976,40 динара што укупно износи 223.538,67 динара.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Миљковић  Весна
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Јована Дучића бр.24; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 325.307,47 325.307,47 0,00 0,00 0,00 314.721,90 0,00 10.585,57

86 0,00 100.538,00 100.538,00 0,00 0,00 0,00 96.112,00 4.426,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
д у г а  и з н о с  о д
4.426,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног  и  на  име
камате на главни дуг
у износу од 6.159,57
динара  због  више
обрачунате  камате.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 189.026,54 189.026,54 0,00
0,00 24.038,00 24.038,00 0,00
0,00 11.704,93 11.704,93 0,00

0,00 0,00 182.866,97 0,00
24.038,00
11.704,93 0,00

6.159,57
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 03.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 86 у укупном износу од 325.307,47 динара, од чега на име главног дуга износ од 14.280,00
динара, на име камате на главни дуг износ од 11.704,93 динара, на име парничних трошкова износ од 100.538,00 динара са припадајућом каматом у износу од 189.026,54 динара и трошкова извршног поступка који износе 9.758,00 динара. Дана
20.06.2013. године стечајни поверилац је доставио уређену пријаву потраживања којом је исправио пријаву потраживања број 86 и сада пријављује своје потраживање у укупном износу од 325.307,47 динара и то: на име главног дуга износ од
100.538,00 динара, на име камате на главни дуг износ од 189.026,54 динара, на име парничних трошкова износ од 14.280,00 динара са припадајућом каматом у износу од 11.704,93 динара и трошкова извршног поступка који износе 9.758,00 динара.
По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.784/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате,

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 96.112,00 динара, на име камате на главни дуг износ од 182.866,97 динара, на име
парничних трошкова износ од 14.280,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 11.704,93 динара и на име трошкова извршног поступка износ од 9.758,00 динара, што укупно износи 314.721,90 динара.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Радисављевић Душан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Војводе Мишића бр.253; 11320 Белика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 484.202,98 484.202,98 0,00 0,00 0,00 229.635,47 0,00 254.567,51

87 0,00 161.877,00 161.877,00 0,00 0,00 0,00 68.215,00 93.662,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
3.004,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
у износу од 4.905,51
динара  због  више
обрачунате  камате.
Стечајни  управник
оспорава  у  целости
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
по  тужби  ко ја  ј е
предата општинском
суду у Великој Плани
д а н а  1 3 . 1 1 . 2 0 0 6 .
године  у  укупном
износу од 246.658,00
д и н а р а ,  к а о  и
доприносе за ПИО за
п е р и о д  о д
0 1 . 0 1 . 2 0 0 6 .  д о
31.12.2006.  године,
обзиром да спор није
п р а в н о с н а ж н о
о к о н ч а н .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 133.810,51 133.810,51 0,00
0,00 177.712,20 177.712,20 0,00
0,00 10.803,27 10.803,27 0,00

0,00 0,00 128.905,00 0,00
21.712,20
10.803,27 0,00

4.905,51
156.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприносе за ПИО, трошкова парничног и извршног поступка, трошкова састављања тужбе, заступања на
рочиштима, трошкова вештачења, судских такси и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 03.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 87 у укупном износу од 237.544,98 динара, од чега на име главног дуга износ од 71.219,00
динара, на име камате на главни дуг износ од 133.810,51 динара, на име парничних трошкова износ од 13.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 10.803,27 динара и трошкова извршног поступка у износу од 8.532,20 динара. Дана
08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године износ од
90.658,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове
вештачења и трошкове судских такси у износу од 156.000,00 динара. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 484.202,98 динара. Доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата
обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.782/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 13.11.2006. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 68.215,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 128.905,00
динара, на име парничних трошкова износ од 13.180,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 10.803,27 динара и на име трошкова извршења износ од 8.532,20 динара, што укупно износи 229.635,47 динара.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Митић Гордана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Табачинска бр.31; 11318 Милошевац

а

У К У П Н О: 0,00 994.507,63 994.507,63 0,00 0,00 0,00 981.473,36 0,00 13.034,27

88 0,00 551.581,25 551.581,25 0,00 0,00 0,00 546.805,25 4.776,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
4.776,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног  и  на  име
камате на главни дуг
у износу од 8.258,27
динара  због  више
обрачунате  камате.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 403.212,83 403.212,83 0,00
0,00 26.943,00 26.943,00 0,00
0,00 12.770,55 12.770,55 0,00

0,00 0,00 394.954,56 0,00
26.943,00
12.770,55 0,00

8.258,27
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприносе за ПИО, Фонду здравственог осигурања, фонду незапослених и трошкова парничног и извршног
поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 03.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 88 у укупном износу од 312.545,84 динара, од чега на име главног дуга износ од 93.946,00
динара, на име камате на главни дуг износ од 178.886,29 динара, на име парничних трошкова износ од 15.580,00 динара са припадајућом каматом у износу од 12.770,55 динара и трошкова извршног поступка у износу од 11.363,00 динара. Дана
24.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.01.2007. године износ од
213.428,67 динара, на име припадајуће камате износ од 183.148,41 динара, на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 41.178,13 динара
као и уплату доприноса за ПИО, Фонду здравственог осигурања  и фонду незапослених за период од14.09.2004. до 31.01.2007. и 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 797.391,05 динара.
Доприноси за ПИО, Фонду здравственог осигурања  и фонду незапослених пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године, а по допуни пријаве потраживања камата
обрачуната до дана покретања стечајног поступка.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Пуномоћје адвоката,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.783/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате,
- Фотокопија радне књижице,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз Допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Поравнање састављено пред Општинским судом у Великој Плани 1.П.191/06 од 09.03.2007. године.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 626/08 од 30.09.2008.
- Пресуда Општинског суда у Великој Плани 1.П.486/07 од 31.10.2007. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 349.688,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 394.954,56
динара, на име парничних трошкова износ од 15.580,00 динара, на име камате на парничне трошкове 12.770,55 динара и на име трошкова извршења износ од 11.363,00 динара, што укупно износи 784.356,78 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.783/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 89.170,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 170.710,09 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 15.580,00 динара, камате на парничне трошкове у износу од 12.770,55 динара и трошкове извршног поступка у износу од 11.363,00 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене стечајни управник признаје у целости за период од 01.01.2007. до 30.06.2007. године,с тим што ће исто бити исплаћено Пореској
управи према пријави потраживања Пореске управе, а за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 197.116,58 динара, које је стечајни управник, због економичности сам обрачунао
за тај период са основицом на дан отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживања за тај период бити исплаћен Пореској управи. Наиме, из пријаве пореске управе стечајни управник је утврдио да иста за период од 14.09.2004. до 31.12.2006.
године, за који је поверилац поднео пријаву, није ни поднела пријаву, па је по принципу двоструке заштите иста обрачуната и призната повериоцу, али уз напомену да се исплата има извршити Пореској управи.
На тај начин стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 981.473,36 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Вујчић Милутин
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Росина бр.10; 11326 Доња Ливадица

а

У К У П Н О: 0,00 227.636,45 227.636,45 0,00 0,00 0,00 227.636,45 0,00 0,00

89 0,00 68.027,00 68.027,00 0,00 0,00 0,00 68.027,00 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 126.787,18 126.787,18 0,00
0,00 22.019,00 22.019,00 0,00
0,00 10.803,27 10.803,27 0,00

0,00 0,00 126.787,18 0,00
22.019,00
10.803,27 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 03.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 89 у укупном износу од 227.636,45 динара, од чега на име главног дуга износ од 68.027,00
динара, на име камате на главни дуг износ од 126.787,18 динара, на име парничних трошкова износ од 13.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 10.803,27 динара и трошкова извршног поступка у  износу од 8.839,00 динара. По пријави
потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.793/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Селенић Љиљана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Моравска бр.42; 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 465.382,20 465.382,20 0,00 0,00 0,00 157.294,20 0,00 308.088,00

90 0,00 148.318,00 148.318,00 0,00 0,00 0,00 44.230,00 104.088,00 Стечајни  управник
оспорава  у  целости
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
по  тужби  ко ја  ј е
предата општинском
суду у Великој Плани
д а н а  2 7 . 0 1 . 2 0 0 6 .
године  у  укупном
износу од 308.088,00
д и н а р а ,  к а о  и
доприносе за ПИО за
п е р и о д  о д
1 4 . 0 9 . 2 0 0 4 .  д о
31.12.2005.  године,
обзиром да спор није
п р а в н о с н а ж н о
о к о н ч а н .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 82.562,20 82.562,20 0,00
0,00 224.928,25 224.928,25 0,00
0,00 9.573,75 9.573,75 0,00

0,00 0,00 82.562,20 0,00
20.928,25

9.573,75 0,00

0,00
204.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприносе за ПИО, трошкова парничног и извршног поступка, трошкова састављања тужбе, заступања на
рочиштима, трошкова вештачења, судских такси и састављања пријаве потраживања.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 03.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 90 у укупном износу од 157.294,20 динара, од чега на име главног дуга износ од 44.230,00
динара, на име камате на главни дуг износ од 82.562,20 динара, на име парничних трошкова износ од 11.680,00 динара са припадајућом каматом у износу од 9.573,75 динара и трошкова извршног поступка у износу од 9.248,25 динара. Дана
08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од
104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у износу од 204.000,00 динара. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 465.382,20 динара. Доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања
камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.775/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате,

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 44.230,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 82.562,20
динара, на име парничних трошкова износ од 11.680,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 9.573,75 динара и на име трошкова извршења износ од 9.248,25 динара што, укупно износи 157.294,20 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.775/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 44.230,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 82.562,20 динара, на име парничних
трошкова износ од 11.680,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 9.573,75 динара и на име трошкова извршења износ од 9.248,25 динара стечајни управник признаје  уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног
дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Митић Љиљана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Милоша Великог бр.105; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 972.981,37 972.981,37 0,00 0,00 0,00 969.618,31 0,00 3.363,06

91 0,00 536.227,15 536.227,15 0,00 0,00 0,00 534.868,25 1.358,90 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
1.358,90 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног  и  на  име
трошкова  извршног
поступка у износу од
2.004,16 динара због
више  пријављеног
износа од досуђеног.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 369.177,19 369.177,19 0,00
0,00 43.144,00 43.144,00 0,00
0,00 24.433,03 24.433,03 0,00

0,00 0,00 369.177,19 0,00
41.139,84
24.433,03 0,00

0,00
2.004,16

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за социјално осигурање, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 03.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 91 у укупном износу од 266.500,64 динара, од чега на име главног дуга износ од 80.636,00
динара, на име камате на главни дуг износ од 151.507,54 динара, на име парничних трошкова износ од 13.680,00 динара са припадајућом каматом у износу од 11.213,10 динара и трошкова извршног поступка у износу од 9.464,00 динара. Дана
07.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.01.2007. године износ од
211.394,57 динара, на име припадајуће камате износ од 177.390,67 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 15.000,00 динара са припадајућом каматом у износу од 13.219,93 динара, на име трошкова извршног поступка 5.000,00
динара, на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара,  као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од
14.09.2004. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 775.864,79 динара. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и
тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.791/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 626/08 од 30.09.2008. године.
- Обрачун законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 337.751,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 369.177,19
динара, на име парничних трошкова износ од 28.680,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 24.433,03 динара и на име трошкова извршења износ од 12.459,84 динара што, укупно износи 772.501,73 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.791/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 77.233,00 динара, камату на износ главног дуга у износу од 146.397,37 динара, на име трошкова парничног
поступка у износу од 13.680,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 11.213,10 динара и на име трошкова извршног поступка у износу од 9.464,00 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање стечајни управник признаје у целости за период од 01.01.2007. до 30.06.2007. године, с тим што ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе, а за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 197.116,58 динара, које је стечајни управник, због економичности сам обрачунао за тај период са основицом на дан
отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживање за тај период бити исплаћен Пореској управи. На тај начин стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 969.618,31 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Јовановић Горан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Боре Јовановића бр.8; 11324 Ново Село

а

У К У П Н О: 0,00 953.218,67 953.218,67 0,00 0,00 0,00 832.554,07 0,00 120.664,60

92 0,00 541.221,25 541.221,25 0,00 0,00 0,00 499.428,25 41.793,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
41.793,00  динара  и
на  име  камате  на
главни  дуг  у  износу
од 78.871,60 динара
з а т о  ш т о  ј е
п о т р а ж и в а њ е
пријављено два пута
по истом основу.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 381.213,20 381.213,20 0,00
0,00 20.800,60 20.800,60 0,00
0,00 9.983,62 9.983,62 0,00

0,00 0,00 302.341,60 0,00
20.800,60

9.983,62 0,00

78.871,60
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприносе за ПИО, Фонду здравственог осигурања, фонду незапослених и трошкова парничног и извршног
поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 03.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 92 у укупном износу од 150.592,28 динара, од чега на име главног дуга износ од 41.793,00
динара, на име камате на главни дуг износ од 78.015,06 динара, на име парничних трошкова износ од 12.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 9.983,62 динара и трошкова извршног поступка у износу од 8.620,60 динара. Дана
24.04.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име главног дуга износ од 302.311,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 303.198,14 динара као и доприносе за ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене и то за период: од 14.09.2004. до 31.01.2007. године и од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Укупно
пријављено потраживање стечајног повериоца износи 756.102,09 динара. Доприноси за ПИО, Фонду здравственог осигурања и фонду незапослених пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена
до 23.10.2012. године, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната до дана покретања стечајног поступка, а тражена до исплате.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Пуномоћје за адвоката,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.778/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Поравнање састављено пред Општинским судом у Великој Плани 1.П.82/06 од 09.03.2007. године.
- Пресуда Општинског суда у Великој Плани 1.П.486/07 од 31.10.2007. године.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 626/08 од 30.09.2008.
- Пресуда Општинског суда у Великој Плани 1.П.27/07 од 23.07.2007. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 302.311,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 302.341,60
динара, на име парничних трошкова износ од 12.180,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 9.983,62 динара и на име трошкова извршења износ од 8.620,60 динара што, укупно износи 635.437,49 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.778/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 41.793,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 78.015,00 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 12.180,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 9.983,62 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.620,60 динара стечајни управник признаје  уз напомену постојања солидарне
одговорности стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене стечајни управник признаје у целости за период од 01.01.2007. до 30.06.2007. године,с тим што ће исто бити исплаћено Пореској
управи према пријави потраживања Пореске управе, а за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 197.116,58 динара, које је стечајни управник, због економичности сам обрачунао
за тај период са основицом на дан отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживања за тај период бити исплаћен Пореској управи. Наиме, из пријаве пореске управе стечајни управник је утврдио да иста за период од 14.09.2004. до 31.12.2006.
године, за који је поверилац поднео пријаву, није ни поднела пријаву, па је по принципу двоструке заштите иста обрачуната и призната повериоцу, али уз напомену да се исплата има извршити Пореској управи. На тај начин стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 832.554,07 динара.
Стечајни поверилац је два пута пријавио потраживање на име главног дуга са припадајућом каматом и то по решењу о извршењу И бр.778/08 од 04.12.2008. године и по пресуди П бр.27/07 од 23.07.2007. године, на основу које пресуде је донето
решење о извршењу И бр.778/08 од 04.12.2008. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Марјановић Зорица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Трг Деспота Ђурђа бр.1; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 958.055,00 958.055,00 0,00 0,00 0,00 956.050,84 0,00 2.004,16

93 0,00 531.778,15 531.778,15 0,00 0,00 0,00 531.778,15 0,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и  т о :  н а  и м е
трошкова  извршног
поступка у износу од
2.004,16 динара због
више  пријављеног
износа од досуђеног.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 359.733,25 359.733,25 0,00
0,00 42.356,40 42.356,40 0,00
0,00 24.187,20 24.187,20 0,00

0,00 0,00 359.733,25 0,00
40.352,24
24.187,20 0,00

0,00
2.004,16

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за социјално осигурање, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 03.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 93 у укупном износу од 251.574,27 динара, од чега на име главног дуга износ од 76.187,00
динара, на име камате на главни дуг износ од 142.063,60 динара, на име парничних трошкова износ од 13.380,00 динара са припадајућом каматом у износу од 10.967,27 динара и трошкова извршног поступка у износу од 8.976,40 динара. Дана
07.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.01.2007. године износ од
211.394,57 динара, на име припадајуће камате износ од 177.390,67 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 15.000,00 динара са припадајућом каматом у износу од 13.219,93 динара, на име трошкова извршног поступка 5.000,00
динара, на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара,  као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од
14.09.2004. до 30.06.2007. године. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 760.938,42 динара. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и
тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Пуномоћје адвоката,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.790/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 626/08 од 30.09.2008. године.
- Обрачун законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 334.661,57 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 359.733,25
динара, на име парничних трошкова износ од 28.380,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 24.187,20 и на име трошкова извршења износ од 11.972,24 динара што, укупно износи 758.934,25 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.790/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 76.187,00 динара, камату на износ главног дуга у износу од 142.063,60 динара, на име трошкова парничног
поступка у износу од 13.380,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 10.967,27 динара и на име трошкова извршног поступка у износу од 8.976,40 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање стечајни управник признаје у целости за период од 01.01.2007. до 30.06.2007. године,с тим што ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе, а за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 197.116,58 динара, које је стечајни управник, због економичности сам обрачунао за тај период са основицом на дан
отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживања за тај период бити исплаћен Пореској управи. Наиме, из пријаве пореске управе стечајни управник је утврдио да иста за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године, за који је поверилац
поднео пријаву, није ни поднела пријаву, па је по принципу двоструке заштите иста обрачуната и призната повериоцу, али уз напомену да се исплата има извршити Пореској управи. На тај начин стечајни управник признаје потраживање стечајног
повериоца у укупном износу од 958.050,84 динара.

100.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Бобош Весела
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Милорада Станковића бр.111; 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 264.743,45 264.743,45 0,00 0,00 0,00 256.230,28 0,00 8.513,17

94 0,00 80.636,00 80.636,00 0,00 0,00 0,00 77.233,00 3.403,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
д у г а  и з н о с  о д
3.403,00 динара, због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног  и  на  име
камате на главни дуг
износ  од  5.100,17
динара  због  више
обрачунате  камате.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 151.507,54 151.507,54 0,00
0,00 21.878,60 21.878,60 0,00
0,00 10.721,31 10.721,31 0,00

0,00 0,00 146.397,37 0,00
21.878,60
10.721,31 0,00

5.110,17
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 03.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 94 у укупном износу од 264.743,45 динара, од чега на име главног дуга износ од 80.636,00
динара, на име камате на главни дуг износ од 151.507,54 динара, на име парничних трошкова износ од 13.080,00 динара са припадајућом каматом у износу од 10.721,31 динара и трошкова извршног поступка који износе 8.798,60 динара. По пријави
потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Пуномоћје адвоката,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.781/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 77.233,00 динара, на име камате на главни дуг износ од 146.397,37 динара, на име
парничних трошкова износ од 13.080,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 10.721,31 динара и на име трошкова извршног поступка износ од 8.798,60 динара, што укупно износи 340.022,86 динара.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП"Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

''Дабовић Интеграл'' ДОО
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Булевар Деспота Стефана бр.59; 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 266.299,52 266.299,52 0,00 0,00 0,00 266.299,52 0,00 0,00

95 0,00 266.299,52 266.299,52 0,00 0,00 0,00 266.299,52 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживања по основу неплаћених рачуна.
Правни основ: Уговор о преузимању дуга закључен дана 22.08.2011. године; картицама књижења.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 95 и то на име главног дуга у износу од 266.299,52 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Уговор о преузимању дуга закључен дана 22.08.2011. године,
- картице књижења.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

"Комерцијална банка" а.д.
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Светог Саве бр.14; 11000 Београд

б, в, г

а

У К У П Н О: 274.604.150,2 0,00 274.604.150,2 274.604.150,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96 117.993.840,1 0,00 117.993.840,1 117.993.840,1 0,00 0,00 0,00 0,00Стечајни  управник
п р и з н а ј е  к а м а т у
п о с л е  о т в а р а њ а
стечајног поступка до
исплате  и  иста  ће
бити  обрачуната  и
исплаћена  у  складу
са чланом 85. став 2.
Закона о стечају.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

156.560.310,1 0,00 156.560.310,1 156.560.310,1
50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу јемства.
Правни основ: Уговор о краткорочном кредиту и решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.133/05 од 28.10.2004. године.
Признато разлучно право: 1.Помоћна зграда - Зграда старе прераде и магацин
а. Разлучни поверилац је пријавио своје разлучно потраживање дана 29.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 96 у укупном износу од 274.604.150,22 динара, од чега на име главног дуга износ
од117.993.840,12 динара, на име камате на главни дуг износ од 156.560.310,10 динара и на име трошкова извршења 50.000,00 динара. Камата обрачуната до дана покретања стечајног поступка, а тражена до исплате.

Уз пријаву потраживања разлучни поверилац је доставио:
-Уговор о краткорочном кредиту,
- Споразум сачињен пред Општинским судом у Великој Плани И.бр. 681/03 од 09.09.2003. године,
- Решење  Општинског суда у Великој Плани Дн. 568/2003 од 09.09.2003. године,
- Власнички лист З.К.УЛ. бр. 2112 к.о. Велика Плана
- Допуна вештачења Ив.бр.132/05,
- Надокнада 4 бр.132/05 од 02.08.2005. године,
- Закључак Општинског суда у Великој Плани И.132/05 од 14.05.2009. године,
- РГЗ СКН Велика плана Уверење број: 952-3/2012-1851 од 13.09.2012. године,
- Пријава у стечају заложног дужника Кланица Плана ДОО на дан 26.12.2012. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 133/05 од 28.10.2004 године.
- Обрачун затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник  признаје разлучно потраживање разлучног повериоца у целости, на непокретности која је уписана као Зграда број 1 -Помоћна зграда, површине 1537м2, која се налази на кп.
1010/1, уписана у В листу ЛН 4154 КО Велика Плана 1, и то: на име главног дуга у износу од 117.993.840,12 динара, на име камате на главни дуг износ од 156.560.310,10 динара и на име судске таксе износ од 50.000,00 динара, укупно признато
потраживање у износу од 274.554.150,22 динара.

Стечајни управник наведено потраживање признаје под РАСКИДНИМ условом, у складу са чланом 87. став 3. Закона о стечају.

Према наведеном члану закона : "Потраживања везана за раскидни услов узимају се у обзир приликом деобе стечајне масе ако поверилац прижи обезбеђење да ће вратити оно што је примио из стечајне масе када наступи раскидни услов. Уколико
поверилац, до правноснажности решења о коначној деоби стечајне масе, не намири своје потраживање од главног дужника, сматраће се да услов није ни постојао."

б. Разлучни поверилац је пријавио своје разлучно потраживање дана 29.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 96 у укупном износу од 274.604.150,22 динара, од чега на име главног дуга износ од
117.993.840,12 динара, на име камате на главни дуг износ од 156.560.310,10 динара и на име трошкова извршења 50.000,00 динара.

Стечајни управник, на основу Решења о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 133/05 од 28.10.2004. године, у целости признаје потраживање на име износа главног дуга у висини од 117.993.840,12 динара.

в. Разлучни поверилац је пријавио своје разлучно потраживање дана 29.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 96 у укупном износу од 274.604.150,22 динара, од чега на име главног дуга износ од
117.993.840,12 динара, на име камате на главни дуг износ од 156.560.310,10 динара и на име трошкова извршења 50.000,00 динара.

Стечајни управник, на основу Решења о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 133/05 од 28.10.2004. године, у целости признаје потраживање на име обрачунате законске затезне камате у висини од 156.560.310,10 динара.

г. Разлучни поверилац је пријавио своје разлучно потраживање дана 29.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 96 у укупном износу од 274.604.150,22 динара, од чега на име главног дуга износ од
117.993.840,12 динара, на име камате на главни дуг износ од 156.560.310,10 динара и на име трошкова извршења 50.000,00 динара.

Стечајни управник, на основу Решења о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр. 133/05 од 28.10.2004. године, у целости признаје потраживање на име трошкова извршног поступка у висини од 50.000,00 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Трујић Ненад
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Учесници НОБ-а бр.35; 11324 Ново

Село

а

У К У П Н О: 0,00 181.361,51 181.361,51 0,00 0,00 0,00 176.591,22 0,00 4.770,29

97 0,00 52.155,00 52.155,00 0,00 0,00 0,00 50.186,00 1.969,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
1.969,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног  и  на  име
камате на главни дуг
у износу од 2.801,29
динара  због  више
обрачунате  камате.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 98.510,69 98.510,69 0,00
0,00 20.712,20 20.712,20 0,00
0,00 9.983,62 9.983,62 0,00

0,00 0,00 95.709,40 0,00
20.712,20

9.983,62 0,00

2.801,29
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 11.04.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 97 у укупном износу од 181.361,51 динара, од чега на име неисплаћене разлике зарада за
период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 52.155,00 динара, на име припадајуће камате износ од 98.510,69 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 12.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 9.983,62 динара,
на име трошкова извршног поступка износ од 8.532,20 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.782/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: На име главног дуга износ од 50.186,00 динара, на име камате на главни дуг износ од 95.709,40 динара, на име
парничних трошкова износ од 20.712,20 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 9.983,62 динара и на име трошкова извршног поступка износ од 8.532,20 динара, што укупно износи 176.591,22 динара.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Костић Славица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
1. Децембра бр.6; 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 266.164,75 266.164,75 0,00 0,00 0,00 261.025,82 0,00 5.138,93

98 0,00 91.733,00 91.733,00 0,00 0,00 0,00 89.422,00 2.311,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
2.311,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног  и  на  име
камате на главни дуг
у износу од 2.827,93
динара  због  више
обрачунате  камате.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 124.514,47 124.514,47 0,00
0,00 34.119,00 34.119,00 0,00
0,00 15.798,28 15.798,28 0,00

0,00 0,00 121.686,54 0,00
34.119,00
15.798,28 0,00

2.827,93
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, неуплаћених доприноса за социјално осигурање, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 11.04.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 98 у укупном износу од 266.164,75 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175,31 динара, на
име трошкова извршног поступка износ од 5.800,00 динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 44.653,00 динара, на име припадајуће камате износ од 84.235,49 динара, на име трошкова
парничног поступка износ од 14.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 11.622,97 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.739,00 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до
30.06.2007. године. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Пуномоћје за адвоката,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.757/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.787/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопију картице текућег рачуна,
- Обрачуне законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 89.422,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 121.686,54
динара, на име парничних трошкова износ од 19.180,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 15.798,28 динара и на име трошкова извршења износ од 14.539,00 динара што укупно износи 261.025,82 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.787/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 42.342,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 80.529,44 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 14.180,00 динара, камате на парничне трошкове у износу од 11.622,97 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.739,00 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Петронијевић Милан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Браће Јовановића бр.72; 11324 Старо

Село

а

У К У П Н О: 0,00 456.252,08 456.252,08 0,00 0,00 0,00 456.252,08 0,00 0,00

99 0,00 145.529,00 145.529,00 0,00 0,00 0,00 145.529,00 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 271.382,28 271.382,28 0,00
0,00 25.914,60 25.914,60 0,00
0,00 13.426,20 13.426,20 0,00

0,00 0,00 271.382,28 0,00
25.914,60
13.426,20 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 11.04.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 99 у укупном износу од 456.252,08 динара, од чега на име неисплаћене разлике зарада за
период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 145.529,00 динара, на име припадајуће камате износ од 271.382,28 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 16.380,00 динара са припадајућом каматом у износу од 13.426,20
динара и на име трошкова извршног поступка износ од 9.534,60 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.792/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник  признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Секулић Јасмина
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Краља Петра I бр.71; 11420

Смедеревска Паланка

а

У К У П Н О: 0,00 251.123,21 251.123,21 0,00 0,00 0,00 243.188,60 0,00 7.934,61

100 0,00 75.193,00 75.193,00 0,00 0,00 0,00 72.021,00 3.172,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
3.172,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног  и  на  име
камате на главни дуг
у износу од 4.762,61
динара  због  више
обрачунате  камате.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 141.279,11 141.279,11 0,00
0,00 23.438,00 23.438,00 0,00
0,00 11.213,10 11.213,10 0,00

0,00 0,00 136.516,50 0,00
23.438,00
11.213,10 0,00

4.762,61
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 11.04.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 100 у укупном износу од 251.123,21 динара, од чега на име неисплаћене разлике зарада за
период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 75.193,00 динара, на име припадајуће камате износ од 141.279,11 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 13.680,00 динара са припадајућом каматом у износу од 11.213,10 динара
и на име трошкова извршног поступка износ од 9.758,00 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.784/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 72.021,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 136.516,50
динара, на име парничних трошкова износ од 13.680,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 11.213,10 динара и на име трошкова извршења износ од 9.758,00 динара, што укупно износи 243.188,60 динара.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Антић Славица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Краља Петра I бр.81; 11324 Ново Село

а

У К У П Н О: 0,00 248.146,63 248.146,63 0,00 0,00 0,00 240.286,79 0,00 7.859,84

101 0,00 74.475,00 74.475,00 0,00 0,00 0,00 71.333,00 3.142,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
3.142,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног  и  на  име
камате на главни дуг
у износу од 4.717,84
динара  због  више
обрачунате  камате.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 139.930,36 139.930,36 0,00
0,00 22.938,00 22.938,00 0,00
0,00 10.803,27 10.803,27 0,00

0,00 0,00 135.212,52 0,00
22.938,00
10.803,27 0,00

4.717,84
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 17.04.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 101 у укупном износу од 248.146,63 динара, од чега на име неисплаћене разлике зарада за
период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 74.475,00 динара, на име припадајуће камате износ од 139.930,36 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 13.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 10.803,27 динара
и на име трошкова извршног поступка износ од 9.758,00 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.784/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 71.333,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 135.212,52
динара, на име парничних трошкова износ од 13.180,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 10.803,27 динара и на име трошкова извршења износ од 9.758,00 динара што укупно износи 240.286,79 динара.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Миленковић Крстомир
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Балканска бр.20; 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 811.084,91 811.084,91 0,00 0,00 0,00 424.024,61 0,00 387.060,30

102 0,00 761.736,44 761.736,44 0,00 0,00 0,00 374.676,14 Стечајни  управник
п р и з н а ј е  к а м а т у
п о с л е  о т в а р а њ а
стечајног поступка до
исплате  и  иста  ће
бити  обрачуната  и
исплаћена  у  складу
са чланом 85. став 3.
Закона о стечају.

387.060,30 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
на име пријављених
н е у п л а ћ е н и х
доприноса  за  ПИО,
Фонду  здравственог
осигурања  и  Фонду
за  незапослене  у
износу од 387.060,30
динара,  обзиром  да
је  обвезник  уплате
д о п р и н о с а  А Д
''Плана  Транспорт''
из  Велике  Плане  по
п р а в н о с н а ж н о ј
пресуди Општинског
суда у Великој Плани
1 . П - 7 2 8 / 0 5  о д
12.03.2007.  године.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 31.873,21 31.873,21 0,00
0,00 9.200,00 9.200,00 0,00
0,00 8.275,26 8.275,26 0,00

0,00 0,00 31.873,21 0,00
9.200,00
8.275,26 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, трошкова парничног поступка, неуплаћених доприноса за ПИО, Фонду здравственог осигурања и Фонду за незапослене.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 22.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 102 у укупном износу од 65.625,81 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада
износ од 16.277,34 динара и на име припадајуће камате износ од 31.873,21 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 9.200,00 динара са припадајућом каматом у износу од 8.275,26 динара, као и уплату доприноса за ПИО, Фонду
здравственог осигурања и Фонду за незапослене. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 65.625,81 динара. Доприноси за ПИО, Фонду здравственог осигурања  и фонду незапослених пријављени су у неопредељеном износу.
По пријави потраживања камата обрачуната до дана отварања стечајног поступка, а тражена до исплате.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Пресуду Општинског суда у Великој Плани, I.II-728/05 од 17.04.2009. године,
- Обрачуне законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга за неисплаћене минималне зараде износ од 16.277,34 динара, на име обрачунате камате на
тај дуг износ од 31.873,21 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 9.200,00 динара и на име камате на парничне трошкове износ од 8.275,26 динара. Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса ПИО, фонду здравственог
осигурања и фонду за незапослене стечајни управник признаје за период од 01.04.1998. до 02.07.2002. године у износу од 358.398,80 динара, које је стечајни управник, због економичности сам обрачунао за тај период са основицом на дан
отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживање бити исплаћено Пореској управи. Наиме, из пријаве пореске управе стечајни управник је утврдио да иста за период од 01.04.1998. до 02.07.2002. године, за који је поверилац поднео пријаву,
није ни поднела пријаву, па је по принципу двоструке заштите иста обрачуната и призната повериоцу, али уз напомену да се исплата има извршити Пореској управи. На тај начин стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у
укупном износу од 424.024,61 динара. Стечајни управник признаје потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП ''Плана производња сточне хране'', ДП ''Плана фарма свиња'', ДП ''Плана исхрана
угоститељство и туризам'', АД ''плана транспорт'', ДП ''Плана индустрија живинског меса'' и ДП ''Плана Маркет'' сви из Велике Плана, ДП ''Плана репродукциона фарма свиња'' из трновча и ДП ''Плана Кланица крупне и ситне стоке '' из Велике Плане.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Чупић Живорад
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Слободана Пенезића бр.14; 11319

Крњево

а

У К У П Н О: 0,00 450.260,12 450.260,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.260,12

103 0,00 152.510,67 152.510,67 0,00 0,00 0,00 0,00 152.510,67 П о т р а ж и в а њ е  п о
о с н о в у  н а к н а д е
ш т е т е  з б о г
н е и с п л а ћ е н е
минималне зараде и
камата оспорава се у
целости обзиром да
ј е  п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца,
п о  о в о м  о с н о в у ,
п р е д м е т  с у д с к о г
с п о р а  к о ј и  ј е
п о к р е н у т  п р е
отварања  стечајног
поступка, те је из тог
разлога  оспорено.
Стечајни  управник
оспорава  у  целости
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
по  тужби  ко ја  ј е
предата општинском
суду у Великој Плани
д а н а  0 5 . 0 3 . 2 0 0 7 .
године  у  укупном
износу од 183,920,00
д и н а р а ,  к а о  и
доприносе за ПИО за
п е р и о д  о д
0 1 . 0 1 . 2 0 0 6 .  д о
31.03.2006.  године,
обзиром да спор није
п р а в н о с н а ж н о
о к о н ч а н .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 147.749,45 147.749,45 0,00
0,00 150.000,00 150.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

147.749,45
150.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 24.04.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 103 у укупном износу од 276.340,12 динара, од чега на име главног дуга износ од 128.590,67
динара и на име камате на главни дуг износ од 147.749,45 динара. Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених
минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском законском каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка,
трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у износу од 150.000,00 динара. Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 450.260,12 динара. Законска
затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужба Општинском суду у Великој Плани, V  IП 191/05 од 17.04.2009. године,
- Пресуда Општинског суда у Великој Плани, 1 П 191/06  од 31.03.2008. године,
- Решење Апелационог суда у Београду, Гж1 бр. 258/12 од 02.11.2012. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 05.03.2007. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Стефановић Драгослав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Марка Милановића бр.42; 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 5.806.126,70 5.806.126,70 0,00 295.583,26 8.289,11 2.384.820,51 0,00 3.117.433,82

104 0,00 3.775.187,79 3.775.187,79 0,00 282.509,16 8.289,11 1.582.144,52 1.902.245,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
д у г а  и з н о с  о д
1.902.245,00 динара
з б о г  в и ш е
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
износ од 1.011.261,56
динара  због  више
обрачунате  камате,
на  име  трошкова
п а р н и ч н и х  и
извршних  поступака
износ  од  130.970,59
динара  због  више
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате  на  трошкове
извршног  поступка
износ  од  72.956,67
динара, јер иста није
предвиђења законом.
Стечајни управник је
о с п о р и о
п о т р а ж и в а њ е  п о
пресуди П бр.508/07
ј е р  и с т а  н и ј е
д о с т а в љ е н а  у з
п р и ј а в у
потраживања, а ни уз
допуну,  а  стечајни
дужник  је  нема  у
својој документацији.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 1.787.701,99 1.787.701,99 0,00
0,00 170.280,25 170.280,25 0,00
0,00 72.956,67 72.956,67 0,00

13.074,10 0,00 763.366,33 0,00
39.309,66

0,00 0,00

1.011.261,56
130.970,59

72.956,67
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Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених потраживања из радног односа, неисплаћених минималних зарада, трошкова парничних и извршних поступака, неуплаћених доприноса за ПИО, здравство и незапосленост.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 28.03.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 104 у укупном износу од 2.516.057,53 динара, од чега на име главног дуга износ од 1.477.316,67
динара, на име камате на главни дуг износ од 878.790,12 динара, на име осталих трошкова износ од 102.049,25 динара и на име камате на остале трошкове износ од 72.956,67 динара. Поверилац је пријавио и Приоритетно потраживање на име
главног дуга износ од 106.200,00 динара са каматом у износу од 2.741,78 динара. Дана 20.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име
главног дуга износ од 1.473.736,00 динара, на име камате на главни дуг износ од 876.962,77 динара, на име осталих трошкова износ од 68.231,00 динара, што укупно износи 2.418.929,77 динара и то: на име неисплаћених минималних зарада са
законском затезном каматом за период од годину дана пре отварања стечаја од 01.01.2012. до 26.12.2012. године, на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2011. године са законском затезном каматом, уплату
доприноса надлежним фондовима ПИО, здравство итд по основици која буде важила на дан уплате истих од 14.09.2004. до 26.12.2012. године и трошкова поступка. Укупно пријављено потраживање износи 5.806.126,70 динара. Доприноси
надлежним фондовима ПИО, здравство итд пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања и допуни пријаве потраживања није наведено до када се тражи камата.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-147/07 од 23.07.2007. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.783/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, I3.П-540/10 од 24.03.2010. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-74/08 од 15.10.2008. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-2/09 од 02.03.2009. године,
- Пресудa Основног суда у Смедереву, Судска јединица у Смедеревској Паланци, I-1П1-534/11 од 22.09.2011. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-512/07 од 05.11.2007. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.752/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.9/09 донето дана 09.01.2009. године,
- Поравнање пред општинским судом у Великој Плани 1.П.231/06 од 09.03.2007. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-17/07 од 23.07.2007. године,
- Пресудa Основног суда у Смедереву, Судска јединица у Великој Плани, I-1П1-666/12 од 27.02.2013. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.798/07 донето дана 05.10.2007. године,
- Предлог за извршење од 05.10.2007. године,
- Решење о престанку радног односа отказом уговора о раду бр 30 од 23.01.2013. године
- фотокопију личне карте,
- фотокопију картице текућег рачуна.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Обрачуне законске затезне камате,
- Фотокопију радне књижице,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.626/08 донето дана 30.09.2008. године,
- Пресудa Општинског суда у Великој Плани, 1.П-486/07 од 31.10.2007. године,

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: у првом исплатном реду на име главног дуга износ од 282.509,16 динара на име неисплаћених минималних зарада
за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка, неплаћени доприноси за ПИО за последње две године пре отварања стечајног поступка, а чију основицу за обрачун чини најнижа месечна основица доприноса, сагласно прописима о
доприносима за обавезно социјално осигурање на дан отварања стечајног поступка и износ од 13.074,10 динара на име камате на минималне зараде за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка обрачуната од дана доспећа до дана
отварања стечајног поступка; у другом исплатном реду износ од 8.289,11 динара на име неплаћених доприноса за здравствено осигурање  и не запосленост за три месеца пре отварања стечајног поступка; у трећем исплатном реду износ од
1.582.144,52 динара на име главног дуга за остала потраживања, износ од 763.366,33 динара на име камате на главни дуг обрачунате до дана отварања стечајног поступка, износ од 39.309,66 динара на име трошкова парничног и извршног
поступка.
Стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 2.688.692,88 динара.
Потраживање по пресуди Општинског суда у Великој Плани 1П.бр.17/07 од 23.07.2007. године, на име главног дуга износ од 74.614,00 динара, износ обрачунате камате на тај износ главног дуга у износу од 141.585,57 динара и на име парничних
трошкова износ од 13.180,00 динара стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса ПИО, фонду здравственог осигурања и фонду за незапослене стечајни управник признаје у целости за период од 01.01.2007. до 28.02.2009. године, с тим што ће исто бити исплаћено
Пореској управи према пријави потраживања Пореске управе, а за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 197.116,58 динара и за период од 01.03.2009. до 31.12.2010. године
стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 157.693,27 динара, које је стечајни управник, због економичности сам обрачунао за те периоде са основицом на дан отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживања за те
периоде бити исплаћена Пореској управи. Наиме, из пријаве пореске управе стечајни управник је утврдио да иста за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године и за период од 01.03.2009. до 31.12.2010. године, за који је поверилац поднео пријаву,
није ни поднела пријаву, па је по принципу двоструке заштите иста обрачуната и призната повериоцу, али уз напомену да се исплата има извршити Пореској управи.
Стечајни поверилац је два пута пријавио потраживања и то: на име приоритетног потраживања за период август-децембар 2012. године, по пресуди Општинског суду у Великој Плани 1П бр.17/07 од 23.07.2007. године, по пресуди Општинског суду у
Великој Плани 1П бр.74/08 од 15.10.2008. године, по пресуди Општинског суду у Великој Плани 1П бр.2/09 од 02.03.2009. године, по пресуди Основног суда у Смедереву-Судска јединица Велика Плана I3П бр.540/2010 од 23.03.2010. године, по
пресуди Основног суда у Смедереву-Судска јединица Смедеревска Паланка I1П1 бр.534/11 од 22.09.2011. године и по пресуди Основног суда у Смедереву-Судска јединица Велика Плана I1П1 бр.666/2012 од 01.09.2012. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Максимовић Драгољуб
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Булевар Деспота Стефана бр. 46/50,

11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 308.088,00 308.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.088,00

106 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 204.000,00 204.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
204.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 106 у укупном износу од 308.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 204.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Гајић Александар
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
15. маја бб, 11317 Лозовик

а

У К У П Н О: 0,00 456.008,00 456.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.008,00

107 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 328.000,00 328.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
328.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 107 у укупном износу од 234.395,69 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 186.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године
износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 142.000,00 динара. Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 456.008.00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 29.01.2007. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 10.02.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Врбановић Мирослав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Милорада Станковића бр.42, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 290.088,00 290.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.088,00

108 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 186.000,00 186.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
186.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 108 у укупном износу од 290.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 186.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Радојковић Живота
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Орашка бр.7, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 264.088,00 264.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.088,00

109 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 160.000,00 160.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
160.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 109 у укупном износу од 264.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 160.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 02.02.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Михајловић Добросав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Петра Драпшина бр.13, 11323 Велико

Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 428.008,00 428.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428.008,00

110 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 300.000,00 300.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
300.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 110 у укупном износу од 185.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 162.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године
износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 138.000,00 динара. Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 428.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 10.11.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 20.02.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Стојковић Слободан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Власинска бр.29/1, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 674.290,00 674.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674.290,00

111 0,00 227.290,00 227.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.290,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 447.000,00 447.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
447.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 111 у укупном износу од 185.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 162.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године
износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 172.000,00 динара.
Дана 15.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио другу допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.12.2006.
године износ од 99.282,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним
рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 113.000,00 динара. Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 674.290,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 10.11.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 20.02.2006. године.

Уз другу допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 15.01.2007. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Ђурић Славољуб
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
село Крушево, 11323 Велико Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 208.068,00 208.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.068,00

112 0,00 68.068,00 68.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.068,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 140.000,00 140.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
140.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 112 у укупном износу од 208.068,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.07.2005. године износ од 68.068,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.07.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 140.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 03.11.2005. године.

113.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Машић Љубиша
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Авалска бр.16, 11323 Велико Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 112.920,00 112.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.920,00

113 0,00 23.920,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.920,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 89.000,00 89.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
89.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 113 у укупном износу од 112.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 89.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 10.11.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Манојловић Дејан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Шумадијска бр.37, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 379.008,00 379.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.008,00

114 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 251.000,00 251.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
251.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 114 у укупном износу од 112.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 89.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године
износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 162.000,00 динара. Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 379.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 10.11.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 30.01.2006. године.

114.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Божанић Миломир
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Николе Пашића бр.21, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 343.008,00 343.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.008,00

115 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 215.000,00 215.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
215.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 115 у укупном износу од 121.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 98.000,00 динара.
Дана 14.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године
износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 117.000,00 динара. Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 343.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 10.11.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 13.03.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Мићовић Вера
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Грачаничка бр.3, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 121.920,00 121.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.920,00

116 0,00 23.920,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.920,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 98.000,00 98.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
98.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 116 у укупном износу од 121.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динар са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 98.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 28.12.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Стојановић Јовица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
1300 каплара бр.12, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 282.088,00 282.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.088,00

117 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 178.000,00 178.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
178.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 117 у укупном износу од 282.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 178.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 02.02.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Митић Марија
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Илије Гарашанина бр.12, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 308.088,00 308.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.088,00

118 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 204.000,00 204.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
204.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 118 у укупном износу од 308.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 204.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Живановић Радиша
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Стевана Мокрањца бр.99, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 379.008,00 379.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.008,00

119 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 251.000,00 251.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
251.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 119 у укупном износу од 136.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 113.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године
износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 138.000,00 динара. Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 379.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 10.11.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 20.02.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Јовић Миланче
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Устаничка бр.66, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 628.290,00 628.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.290,00

120 0,00 227.290,00 227.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.290,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 401.000,00 401.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
401.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 120 у укупном износу од 136.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 113.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године
износ од 99.282,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 150.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио другу допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005.
године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним
рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 138.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 628.290,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 10.11.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 05.03.2007. године.

Уз другу допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 20.02.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Ивановић Миодраг
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Немањина бр.63, 11323 Велико Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 415.008,00 415.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.008,00

121 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 287.000,00 287.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
287.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 121 у укупном износу од 138.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 115.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године
износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 172.000,00 динара. Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 415.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 09.01.2007. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 20.02.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Павловић Добриша
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Браће Јовановића бр.69, 11324 Старо

Село

а

У К У П Н О: 0,00 379.008,00 379.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.008,00

122 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 251.000,00 251.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
251.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 122 у укупном износу од 138.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 115.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године
износ од 104.088,00 динар са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 136.000,00 динара. Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 379.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 09.01.2007. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Симић Бранка
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Железничка бр.10, 11323 Велико

Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 370.008,00 370.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.008,00

123 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 242.000,00 242.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
242.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 123 у укупном износу од 192.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 88.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године
износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 154.000,00 динара. Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 370.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 23.02.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 09.01.2007. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Величковић Миодраг
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Чукара бр.27, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 254.088,00 254.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.088,00

124 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 150.000,00 150.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
150.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 124 у укупном износу од 254.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 150.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 04.09.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Раденковић Благоје
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Николе Пашића бр.15, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 498.008,00 498.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.008,00

125 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 370.000,00 370.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
370.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 125 у укупном износу од 207.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 184.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године
износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 186.000,00 динара. Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 498.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 02.02.2007. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Здравковић Слободан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Дринска бр.13, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 287.282,00 287.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.282,00

126 0,00 99.282,00 99.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.282,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 188.000,00 188.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
188.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 126 у укупном износу од 287.282,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године износ од 99.282,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 188.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 24.01.2007. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Арсић Радослав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Д. Марковића бб, 11319 Крњево

а

У К У П Н О: 0,00 236.088,00 236.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.088,00

127 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 132.000,00 132.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
132.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 127 у укупном износу од 236.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 132.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Недељковић Слободан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Јована Скерлића бб, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 253.088,00 253.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.088,00

128 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 149.000,00 149.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
149.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 128 у укупном износу од 253.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 149.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Ђорђевић Мирољуб
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Радета Марковића бр.37, 11315

Сараорци

а

У К У П Н О: 0,00 253.088,00 253.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.088,00

129 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 149.000,00 149.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
149.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 129 у укупном износу од 253.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 149.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Јанковић Зоран
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Живана Петровића бр.64, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 331.088,00 331.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.088,00

130 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 227.000,00 227.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
227.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 130 у укупном износу од 331.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 227.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Манојловић Драгослав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Пролетерских бригада бр.50, 11324

Старо Село

а

У К У П Н О: 0,00 331.088,00 331.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.088,00

131 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 227.000,00 227.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
227.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 131 у укупном износу од 331.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 227.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Вучковић Живомир
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Ђуре Недељковића бр.32, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 501.008,00 501.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501.008,00

132 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 373.000,00 373.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
373.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 132 у укупном износу од 308.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 204.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године
износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 169.000,00 динара.Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 501.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 29.12.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Јоцић Србислав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Војводе Мишића бр.46, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 290.088,00 290.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.088,00

133 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 186.000,00 186.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
186.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 133 у укупном износу од 290.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 186.000,00 динара.Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Вучковић Божидар
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Јована Цвијића бр.5, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 290.088,00 290.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.088,00

134 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 186.000,00 186.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
186.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 134 у укупном износу од 290.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 186.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Максимовић Славиша
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Боре Станковића бр.5, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 236.088,00 236.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.088,00

135 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 132.000,00 132.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
132.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 135 у укупном износу од 236.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 132.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Милутиновић Милан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Милоша Великог бр.63, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 472.176,00 472.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472.176,00

136 0,00 208.176,00 208.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.176,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 264.000,00 264.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
264.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 136 у укупном износу од 236.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 132.000,00 динара.
Дана 09.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године
износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 132.000,00 динара. Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 472.176,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Марјановић  Миодраг
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
1300 каплара бр.11, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 494.008,00 494.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.008,00

137 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 366.000,00 366.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
366.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 137 у укупном износу од 284.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 180.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године
износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 186.000,00 динара. Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 494.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 26.01.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 29.12.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Костић Зоран
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Милана Обреновића бр.20, 11318

Трновче

а

У К У П Н О: 0,00 230.088,00 230.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.088,00

138 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 126.000,00 126.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
126.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 138 у укупном износу од 230.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 126.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

127.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Русалић Милорад
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Паје Јовановића бр.17, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 530.008,00 530.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.008,00

139 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 402.000,00 402.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
402.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 139 у укупном износу од 209.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 186.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године
износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 216.000,00 динара. Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 530.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 29.12.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Томашевић Светлана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Устаничка бр.15, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 419.202,00 419.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419.202,00

140 0,00 123.202,00 123.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.202,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 296.000,00 296.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
296.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 140 у укупном износу од 192.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 169.000,00 динара.
Дана 13.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године
износ од 99.282,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 127.000,00 динара. Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 419.202,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 29.12.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 10.03.2006. године

128.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Денић Верица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Светозара Марковића бр.24, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 465.008,00 465.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.008,00

141 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 337.000,00 337.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
337.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 141 у укупном износу од 302.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 198.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године
износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 139.000,00 динара. Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 465.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 13.12.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Арсић Александар
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Живана Петровића бр.23, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 266.008,00 266.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.008,00

142 0,00 68.008,00 68.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 198.000,00 198.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
198.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 142 у укупном износу од 266.008,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.07.2005. године износ од 68.008,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.07.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 198.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Терзић Миломир
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Београдска бр.90, 11317 Лозовик

а

У К У П Н О: 0,00 249.282,00 249.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.282,00

143 0,00 99.282,00 99.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.282,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 150.000,00 150.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
150.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 143 у укупном износу од 249.282,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године износ од 99.282,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 150.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 28.02.2007. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Станојловић Радиша
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
1300 Каплара бр.20, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 499.008,00 499.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.008,00

144 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 371.000,00 371.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
371.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 144 у укупном износу од 327.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 223.000,00 динара.
Дана 13.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године
износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 148.000,00 динара. Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 499.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 19.01.2007. године.

130.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Радовић Милорад
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Милорада Станковића бр.123; 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 416.008,00 416.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.008,00

145 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 288.000,00 288.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
288.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 145 у укупном износу од 253.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 149.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године
износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 139.000,00 динара. Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 416.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 29.12.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Степић Сретен
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Краља Петра бр.71, 11318 Трновче

а

У К У П Н О: 0,00 282.088,00 282.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.088,00

146 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 178.000,00 178.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
178.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 146 у укупном износу од 282.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 178.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 02.02.2006. године.

131.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Бужек Антон
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Стевана Мокрањца бр.102, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 467.804,00 467.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467.804,00

147 0,00 221.804,00 221.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.804,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 246.000,00 246.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
246.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, отпремнине због одласка у пензију, накнаде штете  због уплате доприноса Републичком фонду ПИО, парничних трошкова,
трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 147 у укупном износу од 270.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 166.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име главног дуга износ од 117.716,00 динара, од чега на име отпремнине због одласка у
пензију износ од 60.000,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО, као и накнаду штете  због уплате доприноса Републичком фонду ПИО износ од 57.716,00 динара  са законском затезном каматом, као и трошкове
парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 80.000,00 динара. Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у
неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 467.804,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 22.03.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 24.03.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Здравковић Живадинка
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Дринска бр.13, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 246.088,00 246.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.088,00

148 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 142.000,00 142.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
142.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 148 у укупном износу од 246.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динар са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 142.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 10.02.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Митић Зорица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Данила Јоновића бр.15, 11315

Сараорци

а

У К У П Н О: 0,00 246.088,00 246.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.088,00

149 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 142.000,00 142.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
142.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. ССтечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 149 у укупном износу од 246.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада
за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 142.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 10.02.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Станковић Миланка
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Булевар ослобођења бр.34, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 246.088,00 246.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.088,00

150 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 142.000,00 142.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
142.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 150 у укупном износу од 246.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динар са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 142.000,00 динара.Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 10.02.2006. године.

133.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Стевић Периша
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Моравска бр.8, 11326 Доња Ливадица

а

У К У П Н О: 0,00 247.000,00 247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.000,00

151 0,00 97.000,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 150.000,00 150.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
150.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу отпремнине због одласка у пензију, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 151 у укупном износу од 247.000,00 динара, од чега на име отпремнине због одласка у пензију
износ од 97.000,00 динара са законском затезном каматом,као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од
150.000,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 15.09.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Јовановић Даница
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Момира Гајића бр.92, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 445.008,00 445.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.008,00

152 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 317.000,00 317.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
317.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 152 у укупном износу од 307.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 203.000,00 динара.
Дана 14.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године
износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 114.000,00 динара. Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 445.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 10.02.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 21.02.2007. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Петровић Светлана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
8. октобра бр.96, 11325 Марковац

а

У К У П Н О: 0,00 192.920,00 192.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.920,00

153 0,00 23.920,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.920,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 169.000,00 169.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
169.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 153 у укупном износу од 192.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 169.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 29.12.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Ђурђевић Горица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Николе Пашића бр.23-7/27, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 474.008,00 474.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.008,00

154 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 346.000,00 346.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
346.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 154 у укупном износу од 302.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 198.000,00 динара.
Дана 13.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године
износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 148.000,00 динара.Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 474.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 19.01.2007. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Митровић Љиљана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Стевана Мокрањца бр.23, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 251.088,00 251.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.088,00

155 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 147.000,00 147.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
147.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 155 у укупном износу од 251.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 147.000,00 динара.Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 10.02.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Павловић Слободан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Анђе Ранковић бр.10, 11323 Велико

Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 383.008,00 383.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.008,00

156 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 255.000,00 255.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
255.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 156 у укупном износу од 240.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 136.000,00 динара.
Дана 15.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године
износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 119.000,00 динара. Законскe затезнe каматe и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 383.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 28.12.2006. године.

136.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Николић Славица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Шумадијска бр.101, 11323 Велико

Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 550.797,66 550.797,66 0,00 0,00 0,00 309.101,45 0,00 241.696,21

157 0,00 213.823,00 213.823,00 0,00 0,00 0,00 107.093,00 Стечајни  управник
п р и з н а ј е  к а м а т у
п о с л е  о т в а р а њ а
стечајног поступка до
исплате  и  иста  ће
бити  обрачуната  и
исплаћена  у  складу
са чланом 85. став 3.
Закона о стечају.

106.730,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
2.642,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
у износу од 3.966,21
динара  због  више
обрачунате  камате.
Стечајни  управник
оспорава  у  целости
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
по  тужби  ко ја  ј е
предата општинском
суду у Великој Плани
д а н а  1 5 . 0 8 . 2 0 0 6 .
године  у  укупном
износу од 235.088,00
д и н а р а ,  к а о  и
доприносе за ПИО за
п е р и о д  о д
1 4 . 0 9 . 2 0 0 4 .  д о
31.12.2005.  године,
обзиром да спор није
п р а в н о с н а ж н о
о к о н ч а н .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 157.999,44 157.999,44 0,00
0,00 164.078,60 164.078,60 0,00
0,00 14.896,62 14.896,62 0,00

0,00 0,00 154.033,23 0,00
33.078,60
14.896,62 0,00

3.966,21
131.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, неуплаћених доприноса за ПИО и социјално осигурање, парничних и извршних трошкова, трошкова састављања тужбе,
заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.05.2013. године што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 157, којом је пријавио своје потраживање у укупном износу од 315.709,66 динара од чега на име
неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 4.175,31 динара, на име трошкова извршног поступка 5.800,00 динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 62.655,00 динара и на име припадајуће камате износ од
117.720,46 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 13.080,00 динара са припадајућом каматом у износу од 10.721,31 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.798,60 динара, као и уплату доприноса за социјално
осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године
износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 131.000,00 динара. Доприноси за социјално осигурање и ПИО пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012.
године, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната до дана покретања стечајног поступка, а тражена до исплате.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 550.797,66 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.781/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 15.08.2006. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 107.093,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 154.033,23
динара, на име парничних трошкова износ од 18.480,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 14.896,62 динара и на име трошкова извршења износ од 14.598,60 динара што укупно износи 309.101,45 динара.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе. Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Радић Ненад
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Власинска бр.7, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 240.088,00 240.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.088,00

158 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 136.000,00 136.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
136.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 158 у укупном износу од 240.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 136.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 02.02.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Обрадовић Небојша
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Вука Караџића бр.9, 11326 Доња

Ливадица

а

У К У П Н О: 0,00 240.088,00 240.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.088,00

159 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 136.000,00 136.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
136.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 159 у укупном износу од 240.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 136.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 02.02.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Стојановић Петар
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
10. октобра бр.27, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 240.088,00 240.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.088,00

160 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 136.000,00 136.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
136.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 160 у укупном износу од 240.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 136.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 02.02.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Миловановић Бешка
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
7 јула бр.11, 11318 Трновче

а

У К У П Н О: 0,00 283.088,00 283.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.088,00

161 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 179.000,00 179.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
179.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 161 у укупном износу од 283.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 179.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 23.02.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Петронијевић Радиша
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Јосипа Панчића бр.7, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 316.088,00 316.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.088,00

162 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 212.000,00 212.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
212.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 162 у укупном износу од 316.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 212.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Станојловић Новица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Војводе Путника бр.3, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 259.088,00 259.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.088,00

163 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 155.000,00 155.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
155.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 163 у укупном износу од 259.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 155.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Флора Биљана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Булевар Деспота Стефана бр.46, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 253.088,00 253.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.088,00

164 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 149.000,00 149.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
149.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 164 у укупном износу од 253.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 149.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Тодоровић Драгиња
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Симе Симића бр.25, 11326 Доња

Ливадица

а

У К У П Н О: 0,00 240.088,00 240.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.088,00

165 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 136.000,00 136.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
136.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 165 у укупном износу од 240.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 136.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Милосављевић Радиша
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Алексе Шанића бр.6, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 530.996,59 530.996,59 0,00 0,00 0,00 268.546,28 0,00 262.450,31

166 0,00 192.832,00 192.832,00 0,00 0,00 0,00 93.760,00 Стечајни  управник
п р и з н а ј е  к а м а т у
п о с л е  о т в а р а њ а
исплате  и  иста  ће
б и т и  с т е ч а ј н о г
п о с т у п к а  д о
о б р а ч у н а т а  и
исплаћена  у  складу
са чланом 85. Став 3.
Закона о стечају.

99.072,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
2.200,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
износ  у  износу  од
3.378,31 динара због
више  обрачунате
камате .  Стеча јни
управник оспорава у
ц е л о с т и
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
по  тужби  ко ја  ј е
предата општинском
суду у Великој Плани
д а н а  1 3 . 1 1 . 2 0 0 6 .
године  у  укупном
износу од 256.872,00
д и н а р а ,  к а о  и
доприносе за ПИО за
п е р и о д  о д
1 4 . 0 9 . 2 0 0 4 .  д о
30.11.2005.  године,
обзиром да спор није
п р а в н о с н а ж н о
о к о н ч а н .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 132.259,86 132.259,86 0,00
0,00 191.745,80 191.745,80 0,00
0,00 14.158,93 14.158,93 0,00

0,00 0,00 128.881,55 0,00
31.745,80
14.158,93 0,00

3.378,31
160.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, неуплаћених доприноса за ПИО и социјално осигурање, парничних и извршних трошкова, трошкова састављања тужбе,
заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 166 у укупном износу од 274.124,69 динара, од чега на име неисплаћених минималних  зарада
за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175,31 динара,
на име трошкова извршног поступка износ од 5.800,00 динара, на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 48.880,00 динара, на име припадајуће камате износ од 91.980,88 динара, на име трошкова
парничног поступка износ од 12.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 9.983,62 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.365,80 динара,као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до
30.06.2007. године.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 30.11.2005. године
износ од 96.872,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 30.11.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 160.000,00 динара. Доприноси за ПИО и социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012.
године, а по допуни пријаве потраживања камата обрачуната до дана покретања стечајног поступка, а тражена до исплате.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 530.996,59 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.789/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.757/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 07.11.2008. године,

Уз допуну пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 13.11.2006. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 93.760,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 128.881,55
динара, на име парничних трошкова износ од 17.580,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 14.158,93 динара и на име трошкова извршења износ од 14.165,80 динара што укупно износи 268.546,28 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.789/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 46.680,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 88.602,57 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 12.180,00 динара, камате на парничне трошкове у износу од 9.983,62 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.365,80 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.

142.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Лукић Зорица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Немањина бр.4, 11323 Велико Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 182.088,00 182.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.088,00

167 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 78.000,00 78.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
78.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 167 у укупном износу од 182.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 78.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 24.03.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Марковић Мирјана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Војводе Мишића бр.50, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 452.008,00 452.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.008,00

168 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 324.000,00 324.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
324.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 168 у укупном износу од 259.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 155.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године
износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 169.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 452.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 29.12.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Максимовић Мирко
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Балканска бр.10, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 314.088,00 314.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.088,00

169 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 210.000,00 210.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
210.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 169 у укупном износу од 314.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 210.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Зорић Слађана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Милета Арсића Пачина бр.5/3, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 436.202,00 436.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.202,00

170 0,00 123.202,00 123.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.202,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 313.000,00 313.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
313.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 170 у укупном износу од 209.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 186.000,00 динара.
Дана 13.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године
износ од 99.282,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 127.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 436.202,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 29.12.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 10.03.2006. године.

144.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Мићовић Вера
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Грачаничка бр.3, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 535.176,00 535.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.176,00

171 0,00 208.176,00 208.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.176,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 327.000,00 327.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
327.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 171 у укупном износу од 314.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 210.000,00 динара.
Дана 14.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године
износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 117.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 535.176,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 13.03.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Рајић Здравко
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Јована Цвијића бр.3, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 264.088,00 264.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.088,00

172 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 160.000,00 160.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
160.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 172 у укупном износу од 264.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 160.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 02.02.2006. године.

145.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Милић Станоје
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Балканска бр.7, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 319.372,00 319.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.372,00

173 0,00 130.372,00 130.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.372,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 189.000,00 189.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
189.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу накнаде штете због извршених уплата Републичком Фонду ПИО – Филијала Смедерево, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и
судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 173 у укупном износу од 125.253,44 динара, од чега на име накнаде штете због извршених
уплата Републичком Фонду ПИО – Филијала Смедерево износ од 65.186,00 динара са законском затезном каматом, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове
вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 25.000,00 динара.
Дана 15.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име накнаде штете због извршених уплата Републичком Фонду ПИО – Филијала
Смедерево износ од 65.186,00 динара са законском затезном каматом, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном
износу од 164.000,00 динара. Законске затезне камате пријављене су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 319.372,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 22.04.2009. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 22.04.2009. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Илић Горан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Душана Јовића бр.14, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 390.008,00 390.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.008,00

174 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 262.000,00 262.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
262.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 174 у укупном износу од 238.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 134.000,00 динара.
Дана 15.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године
износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 128.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 390.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 02.02.2007. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Милић Верица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Доситејева бр.9, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 238.088,00 238.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.088,00

175 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 134.000,00 134.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
134.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 175 у укупном износу од 238.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 134.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Тирнанић Зоран
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Бранка Радичевића бр.2, 11319 Крњево

а

У К У П Н О: 0,00 238.088,00 238.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.088,00

176 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 134.000,00 134.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
134.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 176 у укупном износу од 238.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 134.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

147.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Стокућа Миља
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Николе Пашића бр.23, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 406.008,00 406.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.008,00

177 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 278.000,00 278.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
278.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 177 у укупном износу од 115.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 92.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године
износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 186.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 406.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 24.01.2007. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Милутиновић Евица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Милоша Великог бр.63, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 461.370,00 461.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.370,00

178 0,00 203.370,00 203.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.370,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 258.000,00 258.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
258.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 178 у укупном износу од 236.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 132.000,00 динара.
Дана 13.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године
износ од 99.282,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 126.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 461.370,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 28.12.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Радојковић Милорад
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Стевана Мокрањца бр.159, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 290.088,00 290.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.088,00

179 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 186.000,00 186.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
186.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 179 у укупном износу од 290.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 186.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Вучковић Милица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Николе Тесле бр.99, 11326 Доња

Ливадица

а

У К У П Н О: 0,00 240.088,00 240.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.088,00

180 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 136.000,00 136.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
136.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 180 у укупном износу од 240.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 136.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

149.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Бранковић Слађана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Браће Јовановић бр.106, 11324 Старо

Село

а

У К У П Н О: 0,00 314.088,00 314.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.088,00

181 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 210.000,00 210.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
210.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 181 у укупном износу од 314.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 210.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Јовановић Зоран
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Охридска бр.11. 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 115.920,00 115.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.920,00

182 0,00 23.920,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.920,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 92.000,00 92.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
92.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 182 у укупном износу од 115.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 92.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 24.01.2007. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Ивковић Берислав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Петра Драпшина бр.30, 11323 Велико

Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 240.088,00 240.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.088,00

183 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 136.000,00 136.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
136.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 183 у укупном износу од 240.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 136.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Величковић Момчило
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Момира Гајића бр.76, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 95.560,00 95.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.560,00

184 0,00 17.560,00 17.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.560,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 78.000,00 78.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
78.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 184 у укупном износу од 95.560,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 09.12.2004. године износ од 17.560,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 09.12.2004. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 78.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 24.03.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Павловић Небојша
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Шумадијска бр.121, 11323 Велико

Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 497.008,00 497.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.008,00

185 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 369.000,00 369.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
369.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 185 у укупном износу од 290.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 186.000,00 динара.
Дана 15.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године
износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 183.000,00 динара.Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 497.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 09.01.2007. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Петровић Славољуб
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Немањина бр.80, 11323 Велико Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 402.008,00 402.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.008,00

186 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 274.000,00 274.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
274.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 186 у укупном износу од 159.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 136.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године
износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 138.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 402.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 09.01.2007. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 20.02.2006. године.

152.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Антонијевић Радомир
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Булевар ослобођења бр.127, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 420.008,00 420.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.008,00

187 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 292.000,00 292.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
292.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 187 у укупном износу од 240.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 136.000,00 динара.
Дана 13.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године
износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 156.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 420.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 02.02.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 16.02.2007. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Раковић Милка
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Николе Пашића бр.15, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 283.088,00 283.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.088,00

188 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 179.000,00 179.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
179.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 188 у укупном износу од 283.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 179.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 23.02.2006. године.

153.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Ђорђевић Биљана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
село Симићево, 12373 Симићево

а

У К У П Н О: 0,00 240.088,00 240.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.088,00

189 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 136.000,00 136.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
136.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 189 у укупном износу од 240.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 136.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Николић Милорад
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
8. октобра бр.30; 11325 Марковац

а

У К У П Н О: 0,00 240.088,00 240.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.088,00

190 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 136.000,00 136.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
136.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 190 у укупном износу од 240.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 136.000,00 динара.Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

154.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Тодоровић Зорица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
28. октобра бр.58, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 192.088,00 192.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.088,00

191 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 88.000,00 88.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
88.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 191 у укупном износу од 192.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 88.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 20.02.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Дејановић Бранко
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Кнез Михајлова бр.55, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 264.088,00 264.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.088,00

192 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 160.000,00 160.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
160.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 192 у укупном износу од 264.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 160.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 02.02.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Првуловић Радмила
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Пере Тодоровића бр.11, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 264.088,00 264.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.088,00

193 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 160.000,00 160.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
160.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 193 у укупном износу од 264.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 160.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 02.02.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Петровић Бранка
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
село Пиносава, 11226 Пиносава

а

У К У П Н О: 0,00 410.008,00 410.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.008,00

194 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 282.000,00 282.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
282.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 194 у укупном износу од 230.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 126.000,00 динара.
Дана 13.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године
износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 156.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 410.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 16.02.2007. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Лазаревић Јасмина
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Вишњићева бр.28, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 211.920,00 211.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.920,00

195 0,00 23.920,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.920,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 188.000,00 188.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
188.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 195 у укупном износу од 211.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 188.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 24.01.2007. године

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Стојадиновић Драган
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Стевана Мокрањца бр.161, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 230.088,00 230.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.088,00

196 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 126.000,00 126.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
126.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 196 у укупном износу од 230.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 126.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Рајчић Тоне
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Марка Краљевића бр.7, 11326 Доња

Ливадица

а

У К У П Н О: 0,00 230.088,00 230.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.088,00

197 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 126.000,00 126.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
126.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 197 у укупном износу од 230.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 126.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Станојловић Светлана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Војводе Путника бр.3, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 377.008,00 377.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.008,00

198 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 249.000,00 249.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
249.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 198 у укупном износу од 230.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 126.000,00 динара.
Дана 15.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године
износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 123.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 377.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 09.01.2007. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Вујчић Живан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Стевана Мокрањца бр.162, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 350.383,00 350.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.383,00

199 0,00 187.383,00 187.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.383,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 163.000,00 163.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
163.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 199 у укупном износу од 350.383,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 22.04.2006. године износ од 99.282,00 динара са законском затезном каматом, на име отпремнине због одласка у пензију износ од 88.101,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од
01.01.2006. до 22.04.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 163.000,00 динара. Законске
затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 15.11.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Миловановић Владан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Милоша Обреновића бр.7, 11318

Трновче

а

У К У П Н О: 0,00 317.088,00 317.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.088,00

200 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 213.000,00 213.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
213.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 200 у укупном износу од 317.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 213.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 30.01.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Бранковић Зоран
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Милана Кршљанина бр.19, 11319

Крњево

а

У К У П Н О: 0,00 123.920,00 123.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.920,00

201 0,00 23.920,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.920,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
100.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 201 у укупном износу од 123.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 100.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 10.04.2007. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Милосављевић Бранислав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Стојана Новаковића бр.13, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 576.122,00 576.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576.122,00

202 0,00 147.122,00 147.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.122,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 429.000,00 429.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
429.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 202 у укупном износу од 162.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 139.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године
износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 160.000,00 динара.
Дана 13.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио другу допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.12.2006.
године износ од 99.282,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним
рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 130.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 576.122,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 07.02.2007. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 13.12.2006. године.

Уз другу допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

160.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Миљковић Милан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Јована Дучића бр.24, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 419.202,00 419.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419.202,00

203 0,00 123.202,00 123.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.202,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 296.000,00 296.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
296.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 203 у укупном износу од 192.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара, на име припадајуће камате износ од 24.475,69 динара, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове
састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 169.000,00 динара.
Дана 13.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године
износ од 99.282,00 динара, на име припадајуће камате износ од 96.031,70 динара, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и
неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 127.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 419.202,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 29.12.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 06.03.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Миловановић Бешка
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
7 јула бр.11, 11318 Трновче

а

У К У П Н О: 0,00 209.920,00 209.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.920,00

204 0,00 23.920,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.920,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 186.000,00 186.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
186.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 204 у укупном износу од 209.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 186.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 29.12.2006. године.

161.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Вулић Јагода
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Маршала Толбухина бр.22, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 503.008,00 503.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503.008,00

205 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 375.000,00 375.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
375.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 205 у укупном износу од 314.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 210.000,00 динара.
Дана 15.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године
износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 165.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 503.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 29.01.2007. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Цонић Зорица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Шумадијска бр.5, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 503.008,00 503.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503.008,00

206 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 375.000,00 375.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
375.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 206 у укупном износу од 314.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 210.000,00 динара.
Дана 15.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године
износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 165.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 503.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 29.01.2007. године.

162.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Стевић Слађана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Николе Тесле бр.80, 11326 Доња

Ливадица

а

У К У П Н О: 0,00 314.088,00 314.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.088,00

207 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 210.000,00 210.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
210.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 207 у укупном износу од 314.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 210.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 29.12.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Арсић Миломирка
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Булевар Деспота Стефана бр.46/29,

11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 314.088,00 314.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.088,00

208 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 210.000,00 210.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
210.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 208 у укупном износу од 314.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 210.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Пешић Стојанче
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Радомира Петровића бр.89, 11325

Марковац

а

У К У П Н О: 0,00 509.176,00 509.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.176,00

209 0,00 208.176,00 208.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.176,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 301.000,00 301.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
301.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 209 у укупном износу од 217.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 113.000,00 динара.
Дана 15.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године
износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 188.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 509.176,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.07.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.07.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Ђурђевић Ђорђе
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Николе Пашића бр.23, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 259.232,00 259.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.232,00

210 0,00 61.232,00 61.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.232,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 198.000,00 198.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
198.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 210 у укупном износу од 259.232,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.06.2005. године износ од 61.232,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.06.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 198.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Марковић Марија
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Милорада Станковића бр.101, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 240.088,00 240.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.088,00

211 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 136.000,00 136.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
136.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 211 у укупном износу од 240.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 136.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Донић Сибин
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Милорада Станковића бр.118, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 468.008,00 468.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.008,00

212 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 340.000,00 340.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
340.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 212 у укупном износу од 177.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 154.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године
износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 186.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 468.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 09.01.2007. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Митрески Саша
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Паје Јовановића бр.2, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 452.008,00 452.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.008,00

213 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 324.000,00 324.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
324.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 213 у укупном износу од 185.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 162.000,00 динара.
Дана 08.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године
износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 162.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 452.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 10.11.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 30.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Илић Стаменко
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Драгољуба Деспотовића бр.63, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 327.088,00 327.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.088,00

214 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 223.000,00 223.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
223.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 214 у укупном износу од 327.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 223.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Михајловић Драган
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Крушево бр.47, 11323 Велико Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 327.088,00 327.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.088,00

215 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 223.000,00 223.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
223.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 215 у укупном износу од 327.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 223.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Првуловић Драгослав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Булевар ослобођења бр.246, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 166.920,00 166.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.920,00

216 0,00 23.920,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.920,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 143.000,00 143.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
143.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 216 у укупном износу од 166.920,000 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада
за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 143.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 10.11.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Ранковић Весна
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Косовска бр.36, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 740.096,00 740.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740.096,00

217 0,00 232.096,00 232.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.096,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 508.000,00 508.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
508.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 217 у укупном износу од 333.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 229.000,00 динара.
Дана 14.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године
износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 160.000,00 динара.
Дана 15.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио другу допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.03.2006.
године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним
рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 119.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 740.096,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 30.01.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 30.01.2006. године.

Уз другу допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 28.12.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Гарић Мирослав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Шумадијска бр.67, 11323 Велико

Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 307.088,00 307.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.088,00

218 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 203.000,00 203.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
203.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 218 у укупном износу од 307.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 203.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 10.02.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Антонијевић Слободан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Немањина бр.70, 11323 Велико Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 192.088,00 192.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.088,00

219 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 88.000,00 88.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
88.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 219 у укупном износу од 192.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 88.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 20.02.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Маринковић Живорад
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Космајска бр.8, 11323 Велико Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 470.946,00 470.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.946,00

220 0,00 218.946,00 218.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.946,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 252.000,00 252.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
252.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси, накнаде
штете због извршених уплата Републичком фонду ПИО.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 220 у укупном износу од 192.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара, са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 88.000,00 динара.
Дана 15.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име накнаде штете због извршених уплата Републичком Фонду ПИО – Филијала
Смедерево износ од 114.858,00 динара са законском затезном каматом, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном
износу од 164.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 470.946,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 20.02.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 01.12.2008. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Лекић Ђорђе
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Шумадијска бр.18, 11323 Велико

Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 266.088,00 266.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.088,00

221 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 162.000,00 162.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
162.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 221 у укупном износу од 266.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 162.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 30.01.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Динић Љиљана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Лоле Рибара бр.22, 11326 Доња

Ливадица

а

У К У П Н О: 0,00 259.088,00 259.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.088,00

222 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 155.000,00 155.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
155.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 222 у укупном износу од 259.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 155.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Аћимовић Радослав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Краља Александра бр.115, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 257.847,89 257.847,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.847,89

223 0,00 78.967,00 78.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.967,00 Стечајни управник у
целости  оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
з а т о  ш т о  ј е
п о т р а ж и в а њ е
пријављено по истом
основу  у  при јави
потраживања  број
269.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 147.246,56 147.246,56 0,00
0,00 20.585,20 20.585,20 0,00
0,00 11.049,13 11.049,13 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

147.246,56
20.585,20
11.049,13

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 223 у укупном износу од 257.847,89 динара, од чега на име неисплаћене разлике зарада за
период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 78.967,00 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 147.246,56 динара,  на име трошкова парничног поступка износ од 13.480,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 11.049,13 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 7.105,20 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.779/08 донето дана 04.12.2008. године;
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Првуловић Мирољуб
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
1. мај бр.17, 11324 Старо Село

а

У К У П Н О: 0,00 273.525,32 273.525,32 0,00 0,00 0,00 267.969,62 0,00 5.555,70

224 0,00 95.752,00 95.752,00 0,00 0,00 0,00 93.561,00 2.191,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
2.191,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
износ  у  износу  од
3.364,70 динара због
више  обрачунате
камате .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 131.868,59 131.868,59 0,00
0,00 31.745,80 31.745,80 0,00
0,00 14.158,93 14.158,93 0,00

0,00 0,00 128.503,89 0,00
31.745,80
14.158,93 0,00

3.364,70
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка, неуплаћених доприноса за социјалноосигурање.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 224 у укупном износу од 273.525,32 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 4.175,31 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 5.800,00 динара,на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 48.672,00 динара, на име припадајуће камате
обрачунате до 23.10.2012. године износ од 91.589,61 динара,  на име трошкова парничног поступка износ од 12.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 9.983,62 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.365,80 динара, као
и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Пуномоћје за адвоката,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопија динарске штедне књижице,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.751/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.789/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 93.561,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 128.503,89
динара, на име парничних трошкова износ од 17.580,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 14.158,93 динара и на име трошкова извршења износ од 14.165,80 динара што укупно износи 267.969,62 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.789/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 46.481,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 88.224,91 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 12.180,00 динара, камате на парничне трошкове у износу од 9.983,62 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.365,80 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Петровић Предраг
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Браће Новожилов бр.20, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 259.677,00 259.677,00 0,00 0,00 0,00 259.677,00 0,00 0,00

225 0,00 91.607,00 91.607,00 0,00 0,00 0,00 91.607,00 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 123.425,87 123.425,87 0,00
0,00 30.485,20 30.485,20 0,00
0,00 14.158,93 14.158,93 0,00

0,00 0,00 123.425,87 0,00
30.485,20
14.158,93 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка, неуплаћених доприноса за социјално осигурање.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 225 у укупном износу од 259.677,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 4.175,31 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 5.800,00 динара,на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 44.527,00 динара, на име припадајуће камате
обрачунате до 23.10.2012. године износ од 83.146,89 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 12.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 9.983,62 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 7.105,20 динара, као
и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.752/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.779/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.779/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 44.527,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 83.146,89 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 12.180,00 динара, камате на парничне трошкове у износу од 9.983,62 динара и трошкове извршног поступка у износу од 7.105,20 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Петровић Љубиша
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
10. Октобра бр.18, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 260.170,97 260.170,97 0,00 0,00 0,00 253.216,38 0,00 6.954,59

226 0,00 76.559,00 76.559,00 0,00 0,00 0,00 73.697,00 2.862,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
2.862,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
износ  у  износу  од
4.092,59 динара због
више  обрачунате
камате .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 143.591,07 143.591,07 0,00
0,00 25.611,00 25.611,00 0,00
0,00 14.409,90 14.409,90 0,00

0,00 0,00 139.498,48 0,00
25.611,00
14.409,90 0,00

4.092,59
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 226 у укупном износу од 260.170,97динара, од чега на име неисплаћене разлике зарада за
период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 76.559,00 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 143.591,07 динара,  на име трошкова парничног поступка износ од 17.580,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 14.409,90 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.031,00 динара. Камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.785/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 73.697,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 139.498,48
динара, на име парничних трошкова износ од 17.580,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 14.409,90 динара и на име трошкова извршења износ од 8.031,00 динара што укупно износи 253.216,38 динара.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Митровић Драгиша
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Феникса Канића бр.6, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 532.127,90 532.127,90 0,00 0,00 0,00 260.802,65 0,00 271.325,25

227 0,00 186.372,00 186.372,00 0,00 0,00 0,00 91.111,00 95.261,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
2.075,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
износ  у  износу  од
3.186,30 динара због
више  обрачунате
камате .  Стеча јни
управник  у  целости
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
п о  п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а  о д
07.05.2013.  године,
обзиром  да  уз  исту
нису  достављени
д о к а з и  о  о с н о в у
потраживања,  а  у
д о п у н и  п р и ј а в е
п о т р а ж и в а њ а  о д
16.05.2013.  године
п р и ј а в љ е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  п о
истом  основу ,  т ј .
стечајни  поверилац
је два пута пријавио
п о т р а ж и в а њ е  п о
истом  основу,  и  то:
на име главног дуга у
износу од 93.186,00,
на  име  камате  на
главни  дуг  износ  у
износу од 127.039,02
динара,  на  име  ,  на
и м е  п а р н и ч н и х
трошкова  износ  од
17.580,00 динара, на
и м е  к а м а т е  н а
парничне  трошкове
износ  од  14.158,93
динара  и  на  име
трошкова извршења
износ  од  14.100,00
динара  што  укупно
износи  266.063,95
динара.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 254.078,04 254.078,04 0,00
0,00 63.360,00 63.360,00 0,00
0,00 28.317,86 28.317,86 0,00

0,00 0,00 123.852,72 0,00
31.680,00
14.158,93 0,00

130.225,32
31.680,00
14.158,93
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Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка, неуплаћених доприноса за социјално осигурање.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 227 у укупном износу од 266.063,95 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 4.175,31 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 5.800,00 динара,на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 46.106,00 динара, на име припадајуће камате
обрачунате до 23.10.2012. године износ од 86.760,04динара,  на име трошкова парничног поступка износ од 12.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 9.983,62 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.300,00 динара, као
и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године.
Дана 16.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године
износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом каматом у износу од 4.175,31 динара, на име
трошкова извршног поступка износ од 5.800,00 динара,на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 46.106,00 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од
86.760,04динара,  на име трошкова парничног поступка износ од 12.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 9.983,62 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.300,00 динара, као и уплату доприноса за социјално
осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Пуномоћје за адвоката,
- Фотокопију картице текућег рачуна,
- Обрачуне законске затезне камате,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.745/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.776/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 91.111,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 123.852,72
динара, на име парничних трошкова износ од 17.580,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 14.158,93 динара и на име трошкова извршења износ од 14.100,00 динара што укупно износи 260.802,65 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.776/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 44.031,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 83.573,74 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 12.180,00 динара, камате на парничне трошкове у износу од 9.983,62 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.300,00 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Мариновић Нада
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Јована Дучића бр.39, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 262.497,59 262.497,59 0,00 0,00 0,00 254.329,54 0,00 8.168,05

228 0,00 77.365,00 77.365,00 0,00 0,00 0,00 74.100,00 3.265,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
3.265,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
износ  у  износу  од
4.903,05 динара због
више  обрачунате
камате .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 145.361,69 145.361,69 0,00
0,00 25.361,00 25.361,00 0,00
0,00 14.409,90 14.409,90 0,00

0,00 0,00 140.458,64 0,00
25.361,00
14.409,90 0,00

4.903,05
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 228 у укупном износу од 262.497,59динара, од чега на име неисплаћене разлике зарада за
период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 77.365,00 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 145.361,69 динара,  на име трошкова парничног поступка износ од 17.580,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 14.409,90 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 7.781,00 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.785/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Пресуда 1.П.210/07 од 23.07.2007. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 74.100,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 140.458,64
динара, на име парничних трошкова износ од 17.580,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 14.409,90 динара и на име трошкова извршења износ од 7.781,00 динара што укупно износи 254.329,54 динара.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Лазаревић Живка
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Ђуре Недељковића бр.82, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 264.954,40 264.954,40 0,00 0,00 0,00 264.954,40 0,00 0,00

229 0,00 92.535,00 92.535,00 0,00 0,00 0,00 92.535,00 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 125.127,50 125.127,50 0,00
0,00 33.034,60 33.034,60 0,00
0,00 14.257,30 14.257,30 0,00

0,00 0,00 125.127,50 0,00
33.034,60
14.257,30 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка, неуплаћених доприноса за социјално осигурање.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 229 у укупном износу од 264.954,40 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 4.175,31 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 5.800,00 динара,на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 45.455,00 динара, на име припадајуће камате
обрачунате до 23.10.2012. године износ од 84.848,52динара, на име трошкова парничног поступка износ од 12.300,00 динара са припадајућом каматом у износу од 10.081,99 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 9.534,60 динара, као
и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.746/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.792/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.792/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 45.455,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 84.848,52 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 12.300,00 динара, камате на парничне трошкове у износу од 10.081,99 динара и трошкове извршног поступка у износу од 9.534,60 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Здравковић Милан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Војводе Мишића бр.6, 11323 Велико

Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 241.257,92 241.257,92 0,00 0,00 0,00 233.650,77 0,00 7.607,15

230 0,00 72.390,00 72.390,00 0,00 0,00 0,00 69.347,00 3.043,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
3.043,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
износ  у  износу  од
4.564,15 динара због
више  обрачунате
камате .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 135.972,99 135.972,99 0,00
0,00 21.845,80 21.845,80 0,00
0,00 11.049,13 11.049,13 0,00

0,00 0,00 131.408,84 0,00
21.845,80
11.049,13 0,00

4.564,15
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 230 у укупном износу од 241.257,92динара, од чега на име неисплаћене разлике зарада за
период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 72.390,00 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 135.972,99 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 13.480,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 11.049,13 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.365,80 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Пуномоћје за адвоката,
- Фотокопију личне карте и картице текућег рачуна,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.789/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 69.347,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 131.408,84
динара, на име парничних трошкова износ од 13.480,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 11.049,13 динара и на име трошкова извршења износ од 8.365,80 динара што укупно износи 233.650,77 динара.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Здравковић Горан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Војводе Мишића бр.6, 11323 Велико

Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 253.562,03 253.562,03 0,00 0,00 0,00 245.472,10 0,00 8.089,93

231 0,00 76.650,00 76.650,00 0,00 0,00 0,00 73.416,00 3.234,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
3.234,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
износ  у  износу  од
4.855,93 динара због
више  обрачунате
камате

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 144.017,10 144.017,10 0,00
0,00 21.845,80 21.845,80 0,00
0,00 11.049,13 11.049,13 0,00

0,00 0,00 139.161,17 0,00
21.845,80
11.049,13 0,00

4.855,93
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 231 у укупном износу од 253.562,03 динара, од чега на име неисплаћене разлике зарада за
период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 76.650,00 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 144.017,10 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 13.480,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 11.049,13 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.365,80 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Пуномоћје за адвоката,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопија картице текућег рачуна,
- Обрачуне законске затезне камате.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.789/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 73.416,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 139.161,17
динара, на име парничних трошкова износ од 13.480,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 11.049,13 динара и на име трошкова извршења износ од 8.365,80 динара што укупно износи 245.472,10 динара.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Врбановић Горан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Танаска Рајића бр.11, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 217.032,24 217.032,24 0,00 0,00 0,00 210.228,55 0,00 6.803,69

232 0,00 64.490,00 64.490,00 0,00 0,00 0,00 61.770,00 2.720,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
2.720,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
износ  у  износу  од
4.083,69 динара због
више  обрачунате
камате .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 121.168,86 121.168,86 0,00
0,00 20.980,00 20.980,00 0,00
0,00 10.393,38 10.393,38 0,00

0,00 0,00 117.085,17 0,00
20.980,00
10.393,38 0,00

4.083,69
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 232 у укупном износу од 217.032,24 динара, од чега на име неисплаћене разлике зарада за
период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 64.490,00 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 121.168,86 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 12.680,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 10.393,38 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.300,00 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.776/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 61.770,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 117.085,17
динара, на име парничних трошкова износ од 12.680,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 10.393,38 динара и на име трошкова извршења износ од 8.300,00 динара што укупно износи 210.228,55 динара.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Стојановић Радисав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Николе Тесле бр.34, 11326 Доња

Ливадица

а

У К У П Н О: 0,00 265.612,13 265.612,13 0,00 0,00 0,00 260.376,20 0,00 5.235,93

233 0,00 92.971,00 92.971,00 0,00 0,00 0,00 90.906,00 2.065,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
2.065,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
износ  у  износу  од
3.170,93 динара због
више  обрачунате
камате .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 126.634,77 126.634,77 0,00
0,00 31.745,80 31.745,80 0,00
0,00 14.260,56 14.260,56 0,00

0,00 0,00 123.463,84 0,00
31.745,80
14.260,56 0,00

3.170,93
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка, неуплаћених доприноса за социјално осигурање.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 233 у укупном износу од 265.612,13 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 4.276,94 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 5.800,00 динара,на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 45.891,00 динара, на име припадајуће камате
обрачунате до 23.10.2012. године износ од 86.355,79динара, на име трошкова парничног поступка износ од 12.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 9.983,62 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.365,80 динара, као
и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.749/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.789/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 90.906,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 123.463,84
динара, на име парничних трошкова износ од 17.580,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 14.260,56 динара и на име трошкова извршења износ од 14.165,80 динара што укупно износи 260.376,20 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.789/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 43.826,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 83.184,86 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 12.180,00 динара, камате на парничне трошкове у износу од 9.983,62 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.365,80 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Распоповић Дејан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Карађорђевих устаника бр.11, 11324

Ново Село

а

У К У П Н О: 0,00 204.242,93 204.242,93 0,00 0,00 0,00 204.242,93 0,00 0,00

234 0,00 59.993,00 59.993,00 0,00 0,00 0,00 59.993,00 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 112.191,97 112.191,97 0,00
0,00 21.500,60 21.500,60 0,00
0,00 10.557,36 10.557,36 0,00

0,00 0,00 112.191,97 0,00
21.500,60
10.557,36 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 234 у укупном износу од 204.242,93 динара, од чега на име неисплаћене разлике зарада за
период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 59.993,00 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 112.191,97 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 12.880,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 10.557,36 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.620,60 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Пуномоћје за адвоката,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопија картице текућег рачуна,
- Обрачуне законске затезне камате,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.778/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Ранковић Живорад
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Дунавска бр.16, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 164.555,79 164.555,79 0,00 0,00 0,00 156.995,42 0,00 7.560,37

235 0,00 41.929,00 41.929,00 0,00 0,00 0,00 39.158,00 2.771,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
2.771,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
износ  у  износу  од
4.789,37 динара због
више  обрачунате
камате .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 77.665,79 77.665,79 0,00
0,00 28.420,00 28.420,00 0,00
0,00 16.541,00 16.541,00 0,00

0,00 0,00 72.876,42 0,00
28.420,00
16.541,00 0,00

4.789,37
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 235 у укупном износу од 164.555,79 динара, од чега на име неисплаћене разлике зарада за
период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 41.929,00 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 77.665,79 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 20.180,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 16.541,00 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.240,00 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.786/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Пуномоћје за адвоката,
- Обрачуне законске затезне камате,
- Фотокопију личне карте.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 39.158,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 72.876,42
динара, на име парничних трошкова износ од 20.180,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 16.541,00 динара и на име трошкова извршења износ од 8.240,00 динара што укупно износи 156.995,42 динара.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Станојловић Горан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Николе Пашића бр.15, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 163.579,08 163.579,08 0,00 0,00 0,00 158.391,47 0,00 5.187,61

236 0,00 45.473,00 45.473,00 0,00 0,00 0,00 43.427,00 2.046,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
2.046,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
износ  у  износу  од
3.141,61 динара због
више  обрачунате
камате .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 85.568,70 85.568,70 0,00
0,00 22.144,00 22.144,00 0,00
0,00 10.393,38 10.393,38 0,00

0,00 0,00 82.427,09 0,00
22.144,00
10.393,38 0,00

3.141,61
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 236 у укупном износу од 163.579,08 динара, од чега на име неисплаћене разлике зарада за
период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 45.473,00 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 85.568,70 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 12.680,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 10.393,38 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 9.464,00 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.791/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 43.427,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 82.427,09
динара, на име парничних трошкова износ од 12.680,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 10.393,38 динара и на име трошкова извршења износ од 9.464,00 динара што укупно износи 158.391,47 динара.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Стевановић Живомир
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Балканска бр.12, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 178.453,37 178.453,37 0,00 0,00 0,00 172.736,31 0,00 5.717,06

237 0,00 48.240,00 48.240,00 0,00 0,00 0,00 46.001,00 2.239,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
2.239,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
износ  у  износу  од
3.478,06 динара због
више  обрачунате
камате .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 90.711,42 90.711,42 0,00
0,00 25.420,00 25.420,00 0,00
0,00 14.081,95 14.081,95 0,00

0,00 0,00 87.233,36 0,00
25.420,00
14.081,95 0,00

3.478,06
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 237 у укупном износу од 178.453,37динара, од чега на име неисплаћене разлике зарада за
период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 48.240,00 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 90.711,42 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 17.180,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 14.081,95 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.240,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Пуномоћје за адвоката,
- Фотокопију личне карте,
- Фотокопија картице текућег рачуна,
- Обрачуне законске затезне камате.
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.786/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 46.001,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 87.233,36
динара, на име парничних трошкова износ од 17.180,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 14.081,95 динара и на име трошкова извршења износ од 8.240,00 динара што укупно износи 172.736,31 динара.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Павловић Душанка
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Булевар Ослобођења бр.40, 11324

Старо Село

а

У К У П Н О: 0,00 933.520,99 933.520,99 0,00 0,00 0,00 933.520,99 0,00 0,00

238 0,00 518.814,16 518.814,16 0,00 0,00 0,00 518.814,16 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 379.638,37 379.638,37 0,00
0,00 24.429,20 24.429,20 0,00
0,00 10.639,26 10.639,26 0,00

0,00 0,00 379.638,37 0,00
24.429,20
10.639,26 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка, неуплаћених доприноса за социјално осигурање.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 238 у укупном износу од 736.404,40 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 63.223,00 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 117.889,72 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 12.980,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 10.639,26 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 11.449,20 динара,на име неисплаћене минималне разлике зарада за период од 14.09.2004. до 31.05.2002. године износ од 258.474,57 динара, на име припадајуће
камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 261.748,65 динара, као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 14.09.2004. до 30.06.2007. године. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Пуномоћје за адвоката,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.626/08 донето дана 30.09.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.788/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате,
- Фотокопију картице текућег рачуна,
- Фотокопија личне карте.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.788/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга у износу од 63.223,00 динара,на име камате на износ главног дуга у износу од 117.889,72 динара, на име трошкова
парничног поступка у износу од 12.980,00 динара, на име камате на парничне трошкове у износу од 10.639,26 динара и трошкове извршног поступка у износу од 11.449,20 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне
одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање стечајни управник признаје у целости за период од 01.01.2007. до 30.06.2007. године, стим што ће исти бити иплсћени Пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе, а за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 197.116,59 динара, које је стечајни управник, због економичности сам обрачунао за тај период са основицом на дан
отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживања за овај период бити исплаћен Пореској управи. На тај начин стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 933.520,99 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Здравковић Зоран
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Слободана Јовановића бр.35, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 963.819,88 963.819,88 0,00 0,00 0,00 952.570,01 0,00 11.249,87

239 0,00 591.679,26 591.679,26 0,00 0,00 0,00 582.555,26 9.124,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
9.124,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
износ  у  износу  од
2.125,87 динара због
више  обрачунате
камате .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 361.340,62 361.340,62 0,00
0,00 10.800,00 10.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 359.214,75 0,00
10.800,00

0,00 0,00

2.125,87
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, трошкова парничног поступка, неуплаћених доприноса за социјално осигурање.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 239 у укупном износу од 766.703,29динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.10.2008. године износ од 394.562,67 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 361.340,62 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 10.800,00 динара, као и уплату
доприноса за социјално осигурање за период од 14.09.2004. до 31.10.2008. године. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Пресуду Општинског суда у Великој Плани, 1 П.231/06 донета дана 03.11.2008. године,
- Обрачун законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 385.438,67 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 359.214,75
динара, на име парничних трошкова износ од 10.800,00 динара што укупно износи 755.453,42 динара.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање стечајни управник признаје у целости за период од 01.01.2007. до 31.10.2008. године, с тим што ће исто бити исплаћено Пореској управи према пријави потраживања
пореске управе, а за период од 14.09.2004. до 31.12.2006. године стечајни управник пријављене доприносе признаје у износу од 197.116,59 динара, које је стечајни управник, због економичности сам обрачунао за тај период са основицом на дан
отварања стечајног поступка, с тим да ће потраживања за тај период бити исплаћена Пореској управи. На тај начин стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 952.570,01 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Радисављевић Оливера
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
7. јули бр.17, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 264.461,10 264.461,10 0,00 0,00 0,00 256.015,93 0,00 8.445,17

240 0,00 79.553,00 79.553,00 0,00 0,00 0,00 76.180,00 3.373,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
3.373,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
износ  у  износу  од
5.072,17 динара због
више  обрачунате
камате .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 149.529,22 149.529,22 0,00
0,00 23.838,00 23.838,00 0,00
0,00 11.540,88 11.540,88 0,00

0,00 0,00 144.457,05 0,00
23.838,00
11.540,88 0,00

5.072,17
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 240 у укупном износу од 264.461,10 динара,  од чега на име неисплаћене разлике зарада за
период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 79.553,00 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 149.529,22 динара (грешком је у укупно исказаном обрачуну пријаве потраживања, обрачунат главни дуг
са каматом, пријављен у износу од 222.082,22 диинара), на име трошкова парничног поступка износ од 14.080,00 динара са припадајућом каматом у износу од 11.540,88 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 9.758,00 динара. По
пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.784/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 76.180,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 144.457,05
динара, на име парничних трошкова износ од 14.080,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 11.540,88 динара и на име трошкова извршења износ од 9.758,00 динара што укупно износи 256.015,93 динара.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Петровић Горан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Владе Марјановића бр.95, 11324 Старо

Село

а

У К У П Н О: 0,00 176.655,06 176.655,06 0,00 0,00 0,00 171.368,97 0,00 5.286,09

241 0,00 47.393,00 47.393,00 0,00 0,00 0,00 45.299,00 2.094,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
2.094,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
износ  у  износу  од
3.192,09 динара због
више  обрачунате
камате .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 89.219,11 89.219,11 0,00
0,00 25.961,00 25.961,00 0,00
0,00 14.081,95 14.081,95 0,00

0,00 0,00 86.027,02 0,00
25.961,00
14.081,95 0,00

3.192,09
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 241 у укупном износу од 176.655,06 динара, од чега на име неисплаћене разлике зарада за
период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 47.393,00 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 89.219,11 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 17.180,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 14.081,95 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.781,00 динара. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012. године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.785/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године,
- Обрачуне законске затезне камате.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 45.299,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 86.027,02
динара, на име парничних трошкова износ од 17.180,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 14.081,95 динара и на име трошкова извршења износ од 8.781,80 динара што укупно износи 171.368,97 динара.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Срејић Слободан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Б. Новожилов бр.6, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 179.920,00 179.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.920,00

242 0,00 23.920,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.920,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 156.000,00 156.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
156.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 13.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 242 у укупном износу од 179.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 156.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 16.02.2007. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Јовановић Миланче
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Сутјеска бр.10, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 345.202,00 345.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.202,00

243 0,00 123.202,00 123.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.202,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 222.000,00 222.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
222.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 08.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 243 у укупном износу од 115.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара  са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 92.000,00 динара.
Дана 13.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године
износ од 99.282,00 динара  са законском затезном каматом, уплату  доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним рочиштима,
трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 130.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 345.202,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 24.01.2007. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Јанковић Надица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
10. октобра бр.100, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 179.920,00 179.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.920,00

244 0,00 23.920,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.920,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 156.000,00 156.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
156.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 13.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 244 у укупном износу од 179.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара  са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 156.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 09.01.2007. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Мићовић Војислав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Грачаничка бр.12, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 482.008,00 482.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482.008,00

245 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 354.000,00 354.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
354.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 13.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 245 у укупном износу од 179.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара  са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 156.000,00 динара.
Дана 15.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године
износ од 104.088,00 динара  са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним
рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 198.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 482.008,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 09.01.2007. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Марјановић Никола
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Војводе Мишића бр.19, 11323 Велико

Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 179.920,00 179.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.920,00

246 0,00 23.920,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.920,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 156.000,00 156.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
156.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 13.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 246 у укупном износу од 179.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 156.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 09.01.2007. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Рашић Јовица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Војводе Мишића бр.27, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 225.282,00 225.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.282,00

247 0,00 99.282,00 99.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.282,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 126.000,00 126.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
126.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 13.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 247 у укупном износу од 225.282,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 23.11.2006. године износ од 99.282,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 23.11.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 126.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 28.12.2006. године.

187.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Марковић Небојша
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
4. јула бр.4, 11325 Марковац

а

У К У П Н О: 0,00 279.282,00 279.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.282,00

248 0,00 99.282,00 99.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.282,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 180.000,00 180.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
180.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 13.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 248 у укупном износу од 279.282,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године износ од 99.282,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 180.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 16.03.2007. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Богдановић Верица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Симе Симића бр.28, 11326 Доња

Ливадица

а

У К У П Н О: 0,00 229.282,00 229.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.282,00

249 0,00 99.282,00 99.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.282,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 130.000,00 130.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
130.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 13.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 249 у укупном износу од 229.282,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године износ од 99.282,00 динара  са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 130.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

188.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Цеснак Марија
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Десимира Николића бр.1, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 226.282,00 226.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.282,00

250 0,00 99.282,00 99.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.282,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 127.000,00 127.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
127.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 13.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 250 у укупном износу од 226.282,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године износ од 99.282,00 динара  са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 127.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 06.03.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Милановић Марина
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Стојана Новаковића бр.31, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 229.282,00 229.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.282,00

251 0,00 99.282,00 99.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.282,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 130.000,00 130.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
130.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 13.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 251 у укупном износу од 229.282,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године износ од 99.282,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 130.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.

189.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Петровић Светлана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
8. октобра бр.96, 11325 Марковац

а

У К У П Н О: 0,00 226.282,00 226.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.282,00

252 0,00 99.282,00 99.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.282,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 127.000,00 127.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
127.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 13.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 252 у укупном износу од 226.282,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године износ од 99.282,00 динара  са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 127.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 07.03.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Павловић Славиша
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Косовска бр.39, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 264.088,00 264.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.088,00

253 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 160.000,00 160.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
160.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 14.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 253 у укупном износу од 264.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 160.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 30.01.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Јовановић Софија
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
М. Величковића бр.15, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 167.920,00 167.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.920,00

254 0,00 23.920,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.920,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 144.000,00 144.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
144.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 14.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 254 у укупном износу од 167.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 144.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 29.11.2007. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Радовановић Миодраг
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Нова бр.18, 11318 Трновче

а

У К У П Н О: 0,00 287.088,00 287.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.088,00

255 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 183.000,00 183.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
183.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 14.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 255 у укупном износу од 287.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара  са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 183.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 27.01.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Грковић Миломирка
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
М. Милановића бр.72, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 307.088,00 307.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.088,00

256 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 203.000,00 203.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
203.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 14.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 256 у укупном износу од 307.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара  са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 203.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 25.05.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Николић Горан
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Краља Петра I бр.47, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 167.920,00 167.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.920,00

257 0,00 23.920,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.920,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 144.000,00 144.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
144.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 14.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 257 у укупном износу од 167.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара  са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 144.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 29.11.2007. године.

192.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Лазовић Бранислав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Благоја Говедаровића бр.50, 11327

Ракинац

а

У К У П Н О: 0,00 221.088,00 221.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.088,00

258 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 117.000,00 117.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
117.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 14.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 258 у укупном износу од 221.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара  са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 117.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 13.03.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Радисављевић Гордана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Катарине Ивановић бр.4, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 221.088,00 221.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.088,00

259 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 117.000,00 117.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
117.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 14.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 259 у укупном износу од 221.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године износ од 104.088,00 динара  са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.12.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 117.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 13.03.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Манојловић Драган
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
село Крушево, 11323 Велико Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 137.920,00 137.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.920,00

260 0,00 23.920,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.920,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 114.000,00 114.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
114.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 14.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 260 у укупном износу од 137.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара  са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 114.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 23.02.2007. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Јовановић Милорад
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Момира Гајића бр.92, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 137.920,00 137.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.920,00

261 0,00 23.920,00 23.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.920,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 114.000,00 114.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
114.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 14.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 261 у укупном износу од 137.920,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године износ од 23.920,00 динара  са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 114.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 21.02.2007. године.

194.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Јашовић Натка
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Булевар ослобођења бр.34, 11324

Старо Село

а

У К У П Н О: 0,00 231.544,00 231.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.544,00

262 0,00 87.544,00 87.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.544,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 144.000,00 144.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
144.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 14.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 262 у укупном износу од 231.544,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.05.2005. до 31.03.2006. године износ од 87.544,00 динара  са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.05.2005. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 144.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 29.11.2007. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Павловић Мирослав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Вожда Карађорђа бр.17, 11318 Трновче

а

У К У П Н О: 0,00 242.008,00 242.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.008,00

263 0,00 128.008,00 128.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.008,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 114.000,00 114.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
114.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 14.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 263 у укупном износу од 242.008,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.03.2006. године износ од 128.008,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.03.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 114.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 21.02.2007. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Блажић Томислав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Војводе Мишића бр.229, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 569.664,00 569.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.664,00

264 0,00 287.664,00 287.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.664,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  воде
спорови  о  предмету
потраживања,  који
нису  правноснажно
окончани.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 282.000,00 282.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
282.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 14.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 264 у укупном износу од 257.832,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.05.2006. године износ од 143.832,00 динара  са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.05.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 114.000,00 динара.
Дана 15.05.2013. године стечајни поверилац је Привредном суду Пожаревац доставио допуну пријаве потраживања, којом је пријавио своје потраживање на име неисплаћених минималних зарада за период од 14.09.2004. до 31.05.2006. године
износ од 143.832,00 динара  са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.05.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе, заступања на одржаним и неодржаним
рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 168.000,00 динара. Законске затезне камате и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.
Укупно пријављено потраживање стечајног повериоца износи 569.664,00 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 15.11.2006. године.

Уз допуну пријаве потраживања поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 15.11.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Бранковић Милица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Власинска бр.29/1, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 212.282,00 212.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.282,00

265 0,00 99.282,00 99.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.282,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 113.000,00 113.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
113.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 15.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 265 у укупном износу од 212.282,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године износ од 99.282,00 динара  са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 113.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 15.08.2006. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Величковић Никола
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Милорада Станковића бр.11, 11320

Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 305.088,00 305.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.088,00

266 0,00 104.088,00 104.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.088,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 201.000,00 201.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
201.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 15.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 266 у укупном износу од 305.088,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 14.09.2004. до 31.03.2005. године износ од 104.088,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 14.09.2004. до 31.03.2005. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 201.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 01.08.2006. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Стојановић Мирјана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Шумадијска бр.126, 11323 Велико

Орашје

а

У К У П Н О: 0,00 212.282,00 212.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.282,00

267 0,00 99.282,00 99.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.282,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 113.000,00 113.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
113.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 15.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 267 у укупном износу од 212.282,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године износ од 99.282,00 динара са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 113.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 15.01.2007. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Радовановић Радослав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Милана Милићевића бр.8, 11320 Велика

Плана

а

У К У П Н О: 0,00 222.282,00 222.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.282,00

268 0,00 99.282,00 99.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.282,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у целости из разлога
ш т о  с е  п р е д
Општинским судом у
Великој  Плани  води
спор  о  предмету
потраживања,  који
није  правноснажно
окончан.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 123.000,00 123.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
123.000,00

0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неуплаћених доприноса за ПИО, парничних трошкова, трошкова састављања тужбе, заступања на рочиштима, трошкова вештачења и судских такси.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 15.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 268 у укупном износу од 222.282,00 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године износ од 99.282,00 динара  са законском затезном каматом, уплату доприноса за ПИО за период од 01.01.2006. до 31.12.2006. године, као и трошкове парничног поступка, трошкове састава тужбе,
заступања на одржаним и неодржаним рочиштима, трошкове вештачења и трошкове судских такси у укупном износу од 123.000,00 динара. Законска затезна камата и доприноси за ПИО пријављени су у неопредељеном износу.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Тужбу која је предата Општинском суду Велика Плана дана 02.02.2007. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Аћимовић Радослав
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
- адв. Милорадовић Звонимир, ул. М.
Великог бр.83, 11320 Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 257.847,89 257.847,89 0,00 0,00 0,00 257.847,89 0,00 0,00

269 0,00 78.967,00 78.967,00 0,00 0,00 0,00 78.967,00 0,00Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 147.246,56 147.246,56 0,00
0,00 20.585,20 20.585,20 0,00
0,00 11.049,13 11.049,13 0,00

0,00 0,00 147.246,56 0,00
20.585,20
11.049,13 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Законски наследници стечајног повериоца Аћимовић Радослава, Марсеновић Љубина и Аћимовић Марина, обе из Београда, које заступа адвокат Милорадовић Звонимир из Велике Плане, пријавиле су потраживање сада покојног Аћимовић
Радослава, бив. из Велике Плане, дана 15.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 269 у укупном износу од 257.847,89 динара, од чега на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000.
до 31.05.2002. године износ од 78.967,00 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 147.246,56 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 13.480,00 динара са припадајућом каматом у износу од
11.049,13 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 7.105,20 динара.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Пуномоћје за адвоката,
- Решење о наслеђивању Основног суда у Смедереву-Судска јединица I у Великој Плани,I1О.бр.2507/11 донето дана 29.02.2012. године,
- Обрачуне законске затезне камате,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.779/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Стечајни управник признаје ово потраживање уз напомену постојања солидарне одговорности стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Радојковић Живота
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Охридска бр.2, 11319 Крњево

а

У К У П Н О: 0,00 275.715,35 275.715,35 0,00 0,00 0,00 270.431,47 0,00 5.283,88

270 0,00 93.399,00 93.399,00 0,00 0,00 0,00 91.315,00 2.084,00 Стечајни  управник
делимично оспорава
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и то: на име главног
дуга  у  износу  од
2.084,00 динара због
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  о д
досуђеног,  на  име
камате на главни дуг
износ  у  износу  од
3.199,88 динара због
више  обрачунате
камате .

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 127.439,09 127.439,09 0,00
0,00 36.620,00 36.620,00 0,00
0,00 18.257,26 18.257,26 0,00

0,00 0,00 124.239,21 0,00
36.620,00
18.257,26 0,00

3.199,88
0,00
0,00

Опис потраживања:  Пријава потраживања по основу неисплаћених минималних зарада, неисплаћене разлике зарада, трошкова парничног и извршног поступка, неуплаћених доприноса за социјално осигурање.
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Стечајни поверилац је пријавио своје потраживање дана 07.05.2013. године, што је евидентирано у Привредном суду Пожаревац под редним бројем 270 у укупном износу од 275.715,35 динара, од чега на име неисплаћених минималних зарада за
период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године износ од 47.080,00 динара, на име припадајуће камате обрачунате до 23.10.2012. године износ од 40.278,98 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 5.400,00 динара са припадајућом
каматом у износу од 4.175,31 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 5.800,00 динара,на име неисплаћене разлике зарада за период од 09.11.2000. до 31.05.2002. године износ од 46.319,00 динара, на име припадајуће камате
обрачунате до 23.10.2012. године износ од 87.160,11 динара, на име трошкова парничног поступка износ од 17.180,00 динара са припадајућом каматом у износу од 14.081,95 динара, на име трошкова извршног поступка износ од 8.240,00 динара,
као и уплату доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године. Доприноси за социјално осигурање пријављени су у неопредељеном износу. По пријави потраживања камата обрачуната и тражена до 23.10.2012.
године.

Уз пријаву потраживања стечајни поверилац је доставио:
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.755/08 донето дана 27.11.2008. године,
- Предлог за извршење од 27.11.2008. године,
- Решење о извршењу Општинског суда у Великој Плани, И.бр.786/08 донето дана 04.12.2008. године,
- Предлог за извршење од 04.12.2008. године.

На основу достављене и расположиве документације стечајни управник делимично признаје потраживање стечајног повериоца и то: на име главног дуга износ од 91.315,00 динара, на име обрачунате камате на главни дуг износ од 124.239,21
динара, на име парничних трошкова износ од 22.580,00 динара, на име камате на парничне трошкове износ од 18.257,26 динара и на име трошкова извршења износ од 14.040,00 динара што укупно износи 270.431,47 динара.
Потраживање по решењу о извршењу Општинског суда у Великој Плани И.бр.786/08 од 04.12.2008. године, на име главног дуга износ од 44.235,00 динара, износ обрачунате камате на тај главни дуг у износу од 83.960,23 динара, трошкове
парничног поступка у износу од 17.180,00 динара, камате на парничне трошкове у износу од 14.081,95 динара и трошкове извршног поступка у износу од 8.240,00 динара, стечајни управник признаје уз напомену постојања солидарне одговорности
стечајног дужника и ДП "Плана-Кланица крупне и ситне стоке" из Велике Плане.
Потраживања стечајног повериоца по основу доприноса за социјално осигурање за период од 01.02.2007. до 30.06.2007. године стечајни управник признаје у целости с тим да ће исто бити исплаћено пореској управи према пријави потраживања
Пореске управе.
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