
Број предмета: 2. Ст. 19/2015

Стечајни дужник: Индустрија хемијских производа ПРАХОВО - ПРОИЗВОДЊА, РЕМОНТ, МОНТАЖА ОПРЕМЕ, РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ЕНЕРГЕТСКИХ ФЛУИДА ДОО, Прахово - у стечају

Датум отварања стечајног поступка: 14.12.2015.

Датум израде листе

26.03.2018.

АЛСУ

Стечајни управник

Повереник

Саша Симић

на дан 26.03.2018. године

КОНАЧНА ЛИСТА
признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца

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: 0,00 1.739.640.755,45 1.739.640.755,45 0,00 0,00 600.613,78 279.691.605,77 0,00 1.459.348.535,90

0,00 890.394.642,15 890.394.642,15 0,00 0,00 594.465,20 216.942.293,54 672.857.883,41

(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:

0,00 845.754.438,70 845.754.438,70 0,00

0,00 3.491.674,60 3.491.674,60 0,00

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

0,00 6.148,58 59.259.895,63 0,00

3.489.416,60

0,00 0,00

786.488.394,49

2.258,00

0,00

П О Т Р А Ж И В А Њ А
IV

0,00

0,00

0,00

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоФонд за развој Републике Србије
Булевар Немањића 14а

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 10.281.166,80 10.281.166,80 0,00 0,00 0,00 10.281.166,80 0,00 0,00

1 0,00 7.573.561,30 7.573.561,30 0,00 0,00 0,00 7.573.561,30 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 2.707.605,50 2.707.605,50 0,00б

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

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

0,00 0,00 2.707.605,50 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 Уговора о потраживању - замена испуњења бр 2217 од 22.12.2006. (доприноси за РФ ПИО)

Правни основ: Уговор о уступању потраживања-замена испуњења заведен код Републичког фонда за ПИО запослених од под бројем 411-571/06 од 22.12.2006. године и заведен код Фонда за развој под бројем 3839 од 26.12.2006. године.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 7.573.561,30 динара.

б. Поверилац на име камате потражује износ од 2.707.605,50 динара.

в. Потраживање за главни дуг се признаје у целости.
г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 2.707.605,50 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоИлић Ратко
Даничићева 38, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 240.326,28 240.326,28 0,00 0,00 0,00 240.326,28 0,00 0,00

2 0,00 166.154,74 166.154,74 0,00 0,00 0,00 166.154,74 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 2.774,54 2.774,54 0,00б

0,00 71.397,00 71.397,00 0,00в

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

0,00 0,00 2.774,54 0,00

71.397,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 3.П-1.18/15 од 26.03.2015. године.
Предлог за извршење Илић Ратка од 20.04.2015. на износ од 1.360 евра са печатом решења о извршењу 1 И бр. 293/15 ОС у Неготину од 22.04.2015. са трошковима извршења на износ 13.064,00 динара
Предлог за извршење Илић Ратка од 20.04.2015. на износ од 47.339,00 динара са печатом решења о извршењу 3 И бр. 291/15 ОС у Неготину од 22.04.2015. са трошковима извршења на износ 10.994,00 динара
Копија личне карте бр. 4033650 на име Илић Ратко
Решење Републичког фонда за ПИО запослених од 05.05.2005.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 1.360 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. Обрачунава се у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
1.360 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  166.154,74 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  22,71 евра х 122,1726 дин/евру = 2.774,54 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 71.397,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга се признаје у целости у укупном износу од 166.154,74 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 2.774,54 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 71.397,00 динара.
ПризнатоПријављено потраживање   Бр.

пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоДОО Neshvyl
Жарковачка 38

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 982.446,13 982.446,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982.446,13

3 0,00 396.737,28 396.737,28 0,00 0,00 0,00 0,00 396.737,28 Потраживање  се
оспорава у целости
због  тога  што  је
поверилац отпустио
дуг према ИХП МЕГ
ДОО

а вГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 585.708,85 585.708,85 0,00б

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

585.708,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу Уговора о грађењу од 22.10.2001 године.

Правни основ: Уговор о грађењу број 505-Х/2 од 22.10.2001. године; Записник о пријему радова од 14.11.2001. године; Рачун број 3135 и окончана ситуација број 3135-1 од 13.11.2001. године; Обрачун камате број 21 од 15.01.2016. године. Понуда број 1020-4/01 од 20.10.2001. године ;
Записник о изведеним радовима од 14.11.2001.године, на основу Уговора о грађењу број 505-Х/2 од 22.10.2001. године; Обрачун камате број 21 од 15.01.2016. године; Пропратна документација број 23 од 15.01.2016. године са следећом документацијом: Уговор о условној промени дужника и
међусобном регулисању потраживања и обавеза број 0519-6/06 од 19.05. 2006. Године; Обрачун камате број 0328-1/06 од 28.03.2006. године; ИОС на дан 30.06.2006. године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 396.737,28 динара.

б. Поверилац на име камате дуга потражује износ од 585.708,85 динара.

в. Потраживање на име главног дуга и камате оспорава се у целости зато што је према Уговору о условној промени дужника од 19.05.2006. ИХП Прахово преузело дуг који је стечајни дужник имао према повериоцу по основу Уговора о грађењу. Поверилац је истовремено отпустио дуг према
ИХП Прахово са циљем да се намири након продаје друштвеног капитала.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБогић Лале
Панте Јаковљевића 8, Неготин

 г, д

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 467.936,40 467.936,40 0,00 0,00 0,00 447.167,05 0,00 20.769,35

4 0,00 373.848,16 373.848,16 0,00 0,00 0,00 353.078,81 20.769,35 Оспорава  се  износ
од 20.769,35 динара
на име главног дуга
ј е р  ј е  п о
П р а в н о с н а ж н о ј
пресуди  Основног
суда у Неготину бр.
10  П  1  -  98/13  од
2 0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 .
стеча јни  дужник
о б а в е з а н  д а
повериоцу  Богић
Л а л е т у  и с п л а т и
износ од 2.890 евра
а  п о в е р и л а ц  ј е
пријавио  3.060,00
евра

а ђГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.244,24 6.244,24 0,00б

0,00 87.844,00 87.844,00 0,00в

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

0,00 0,00 6.244,24 0,00

87.844,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених нето зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 10 П 1 - 98/13 од 201.07.2013.
Предлог за извршење Богић Лалета од 19.11.2013. на износ 2.890 евра са печатом решења о извршењу 1 И бр. 1497/13 ОС у Неготину од 10.12.2013. са трошковима извршења на износ 22.390,00 динара
Предлог за извршење Богић Лалета од 25.11.2013. на износ  54.186,00 динара са печатом решења о извршењу 3 И бр. 1493/13 ОС у Неготину од 06.12.2013. са трошковима извршења на износ 11.268,00 динара
Копија радне књижице рег. бр. 16106 на име Богић Лале
Копија личне карте бр. 6803319 на име Богић Лале

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.060 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. обрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.060 евра х 122,1726 дин/евру = 373.848,16 дин

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  51,11 евра х 122,1726 дин/евру = 6.244,24 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 87.844,00 динара.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 6.244,24 динара.

д. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 87.844,00 динара.

ђ. Оспорава се износ од 20.769,35 динара на име главног дуга  јер је по Правноснажној пресуди Основног суда у Неготину бр. 10 П 1 - 98/13 од 01.07.2013. стечајни дужник обавезан да повериоцу Богић Лалету исплати износ од 2.890 евра а поверилац је пријавио 3.060,00 евра
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоРатковић Јованка
12. септембра ЛБ1/24, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 466.922,40 466.922,40 0,00 0,00 0,00 466.922,40 0,00 0,00

5 0,00 373.848,16 373.848,16 0,00 0,00 0,00 373.848,16 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.244,24 6.244,24 0,00б

0,00 86.830,00 86.830,00 0,00в

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

0,00 0,00 6.244,24 0,00

86.830,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених, а неисплаћених зарада

Правни основ: Правоснажна пресуда Основног суда у Неготину бр. 10 П 1 - 88/13 од 01.07.2013.
Предлог за извршење Ратковић Јованке од 25.11.2013. на износ од 52.840,00 динара са печатом решења о извршењу 4 И бр. 1532/13 ОС у Неготину од 11.12.2013. са трошковима извршења на износ 11.214,00 динара
Предлог за извршење Ратковић Јованке од 20.11.2013. на износ од 3.060 евра са печатом решења о извршењу 3 И бр. 1536/13 ОС у Неготину од 11.12.2013. са трошковима извршења на износ 22.776,00 динара
Копија личне карте бр. 3525644 на име Ратковић Јованка
Копија радне књижице рег. бр. 31139 на име Ратковић Јованка

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.060 евра што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. обрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка 3.060 евра х 122,1726 дин/евру што укупно износи 373.848,16
динара

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износуод 51,11евра х 122,1726 дин/евру = 6.244,24 динара

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 86.830,00 динара

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 373.848,16 динара

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 6.244,24 динара.

ђ. Потраживање на име трошкова признаје се у целости у укупном износу од 86.830,00 динара
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБојковић Драган
Вељка Влаховића ЛЦ3 3/5, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 446.036,08 446.036,08 0,00 0,00 0,00 446.036,08 0,00 0,00

6 0,00 353.078,81 353.078,81 0,00 0,00 0,00 353.078,81 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 5.897,27 5.897,27 0,00б

0,00 87.060,00 87.060,00 0,00в

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

0,00 0,00 5.897,27 0,00

87.060,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених нето зарада

Правни основ: Правоснажна пресуда Основног суда у Неготину бр. 1 П 1 - 148/13 од 13.06.2013.
Предлог за извршење Бојковић Драгана од 04.11.2013. на износ од 2.890 евра са печатом решења о извршењу 1 И бр. 1339/13 ОС у Неготину од 06.11.2013. са трошковима извршења на износ 22.390,00 динара
Предлог за извршење Бојковић Драгана од 04.11.2013. на износ од 53.432,00 динара са печатом решења о извршењу 1 И бр. 1334/13 ОС у Неготину од 06.11.2013. са трошковима извршења на износ 11.238,00 динара
Читач електронске личне карте бр. 6723295 на име Бојковић Драган
Копија радне књижице рег. бр. 27044 на име Бојковић Драган

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 2.890 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. обрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
2.890 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  353.078,81 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  48,27 евра х 122,1726 дин/евру = 5.897,27 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 87.060,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 353.078,81 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 5.897,27 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 87.060,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБојковић Гордица
Старина Новака 5, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 579.764,74 579.764,74 0,00 0,00 0,00 579.764,74 0,00 0,00

7 0,00 477.694,87 477.694,87 0,00 0,00 0,00 477.694,87 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 7.977,87 7.977,87 0,00б

0,00 94.092,00 94.092,00 0,00в

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

0,00 0,00 7.977,87 0,00

94.092,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених нето зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 10 П 1 - 152/13 од 15.07.2013.
Копија личне карте бр. 3672058 на име Бојковић Гордица
Копија радне књижице рег.бр. 37783 на име Бојковић Гордица
Предлог за извршење Бојковић Гордице од 04.12.2013. на износ од 57.960,00 динара са печатом решења о извршењу 1 И бр. 1491/13 ОС у Неготину од 06.12.2013. са трошковима извршења на износ 11.418,00 динара
Предлог за извршење Бојковић Гордице од 20.11.2013. на износ од 3.910 евра са печатом решења о извршењу 4 И бр. 1500/13 ОС у Неготину од 10.12.2013. са трошковима извршења на износ 24.714,00 динара

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.910 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.910 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  477.694,87 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  65,30 евра х 122,1726 дин/евру = 7.977,87 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 94.092,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 477.694,87 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 7.977,87 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 94.092,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЖикић Ненад
Мире Винклајт 4, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 468.322,40 468.322,40 0,00 0,00 0,00 468.322,40 0,00 0,00

8 0,00 373.848,16 373.848,16 0,00 0,00 0,00 373.848,16 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.244,24 6.244,24 0,00б

0,00 88.230,00 88.230,00 0,00в

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

0,00 0,00 6.244,24 0,00

88.230,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених нето зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 2.П.1-198/13 од 11.06.2013.
Копија личне карте бр. 5464431 на име Жикић Ненад
Копија радне књижице рег.бр. 13434 на име Жикић Ненад
Предлог за извршење Жикић Ненада од 01.11.2013. на износ 3.060 евра са печатом решења о извршењу 2 И бр. 1340/13 ОС у Неготину од 06.11.2013. са трошковима извршења на износ 22.776,00 динара
Предлог за извршење Жикић Ненада од 01.11.2013. на износ 54.186,00 динара са печатом решења о извршењу 4 И бр. 1337/13 ОС у Неготину од 06.11.2013. са трошковима извршења на износ 11.268,00 динара

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.060 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.060 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  373.848,16 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  51,11 евра х 122,1726 дин/евру = 6.244,24 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 88.230,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 373.848,16 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 6.244,24 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 88.230,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЂорђев Петар
Јована Динкића 9, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 468.322,40 468.322,40 0,00 0,00 0,00 468.322,40 0,00 0,00

9 0,00 373.848,16 373.848,16 0,00 0,00 0,00 373.848,16 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.244,24 6.244,24 0,00б

0,00 88.230,00 88.230,00 0,00в

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

0,00 0,00 6.244,24 0,00

88.230,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених нето зарада

Правни основ: Правоснажна пресуда Основног суда у Неготину бр. 10 П 1-159/13 од 15.07.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Ђорђев Петру исплати износ од 3.060 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом на исти износ
коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате. Другом тачком изреке пресуде стечајни дужник је обавезан да на име трошкова поступка повериоцу исплати 54.186,00 динара
Предлог за извршење Ђорђев Петра од 19.11.2013. на износ 3.060 евра са печатом решења о извршењу 2 И бр. 1498/13 ОС у Неготину од 10.12.2013. са трошковима извршења на износ 22.776,00 динара
Предлог за извршење Ђорђев Петра од 04.12.2013. на износ 54.186,00 динара са печатом решења о извршењу 2 И бр. 1492/13 ОС у Неготину од 06.12.2013. са трошковима извршења на износ 11.268,00 динара
Копија личне карте бр. 5715442 на име Ђорђев Петар
Копија радне књижице на име Ђорђев Петар

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.060 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.060 евра х 122,1726 дин/евру = 373.848,16 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  51,11 евра х 122,1726 дин/евру = 6.244,24  динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 88.230,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 373.848,16 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 6.244,24 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 88.230,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈоновић Љубиша
Радујевачки пут бб, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 460.482,40 460.482,40 0,00 0,00 0,00 460.482,40 0,00 0,00

10 0,00 373.848,16 373.848,16 0,00 0,00 0,00 373.848,16 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.244,24 6.244,24 0,00б

0,00 80.390,00 80.390,00 0,00в

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

0,00 0,00 6.244,24 0,00

80.390,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених нето зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 1 П 1-217/13 од 08.05.2013.
Предлог за извршење Јоновић Љубише од 01.11.2013. на износ 46.686,00 динара са печатом решења о извршењу 10 И бр. 1338/13 ОС у Неготину од 06.11.2013. са трошковима извршења на износ 10.928,00 динара
Предлог за извршење Јоновић Љубише од 01.11.2013. на износ 3.060 евра са печатом решења о извршењу 10 И бр. 1343/13 ОС у Неготину од 06.11.2013. са трошковима извршења на износ 22.776,00 динара
Копија радне књижице рег. бр. 12382 на име Јоновић Љубиша
Копија личне карте бр. 6827188 на име Јоновић Љубиша

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.060 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.060 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  373.848,16 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  50,11 евра х 122,1726 дин/евру = 6.244,24 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 80.390,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 373.848,16 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 6.244,24 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 80.390,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЂорђевић Јованка
с. Милошево, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 152.299,56 152.299,56 0,00 0,00 0,00 152.299,56 0,00 0,00

11 0,00 103.846,71 103.846,71 0,00 0,00 0,00 103.846,71 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.734,85 1.734,85 0,00б

0,00 46.718,00 46.718,00 0,00в

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

0,00 0,00 1.734,85 0,00

46.718,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 1 П 1 - 223/13 од 08.05.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Ђорђевић Јованки исплати износ од 850 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом
на исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате.
Предлог за извршење Ђорђевић Јованке од 20.11.2013. на износ 24.848,00 динара са печатом решења о извршењу 2 И бр. 1406/13 ОС у Неготину од 22.11.2013. са трошковима извршења на износ 10.094,00 динара
Предлог за извршење Ђорђевић Јованке од 21.11.2013. на износ 850 евра са печатом решења о извршењу 3 И бр. 1427/13 ОС у Неготину од 27.11.2013. са трошковима извршења на износ 11.776,00 динара
Копија личне карте бр. 4680052 на име Ђорђевић Јованка
Копија радне књижице рег. бр. 13716 на име Ђорђевић Јованка

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 850 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
850 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  103.846,71 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  14,20 евра х 122,1726 дин/евру = 1.734,85 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 46.718,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 103.846,71 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 1.734,85 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 46.718,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоКомерцијална банка АД
Светог Саве 14, Београд

б

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 71.010,94 71.010,94 0,00 0,00 0,00 71.010,94 0,00 0,00

12 0,00 71.010,94 71.010,94 0,00 0,00 0,00 71.010,94 0,00аГлавни 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

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања на име накнаде за услуге динарског платног промета

Правни основ: Уговор о отварању и вођењу рачуна клијента код Комерцијалне банке број 06-000254 од 11.01.2006. године;
ИОС на износ од 71.010,94 динара;
Картица обрачунате и наплаћене накнаде за период 01.01.2013. -31.12.2013.; Картица обрачунате и наплаћене накнаде за период 01.01.2014. -31.12.2014.;
Картица обрачунате и наплаћене накнаде за период 01.01.2015. -31.12.2015.;
Преглед принудне наплате на дан 14.12.2015. године на износ 66.610,94 динара;
Налози на чекању  у износу од 4.400,00 динара и 2 менице послате у принудну наплату за наплату накнаде за услуге динарског платног промета и то : 22.604,42 динара послато у принудну наплату 15.10.2013. године и 44.006,52 динара послате у принудну наплату 15.05.2015. године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 71.010,94 динара.

б. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 71.010,94 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоРајић Десимир
12. септембра 2/20, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 473.106,40 473.106,40 0,00 0,00 0,00 473.106,40 0,00 0,00

13 0,00 373.848,16 373.848,16 0,00 0,00 0,00 373.848,16 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.244,24 6.244,24 0,00б

0,00 93.014,00 93.014,00 0,00в

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

0,00 0,00 6.244,24 0,00

93.014,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених нето зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 2 П. 1 - 347/13 од 17.10.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Рајић Десимиру исплати износ од 3.060 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом на
исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате.
Предлог за извршење Рајић Десимира од 19.05.2014. на износ 3.060 евра са печатом решења о извршењу 1 И бр. 368/13 ОС у Неготину од 20.05.2014. са трошковима извршења на износ 22.880,00 динара
Предлог за извршење Рајић Десимира од 17.05.2014. на износ 58.686,00 динара са печатом решења о извршењу 7 И бр. 365/13 ОС у Неготину од 20.05.2014. са трошковима извршења на износ 11.448,00 динара
Копија личне карте бр. 109596 на име Десимир Рајић
Привремено решење Републичког фонда за ПИО запослених од 31.05.2013.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.060 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.060 евра х 122,1726 дин/евру = 373.848,16 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  51,11 евра х 122,1726 дин/евру = 6.244,24 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 93.014,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 373.848,16 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 6.244,24 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 93.014,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоИлић Драган
Добропољска 6/2, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 466.922,40 466.922,40 0,00 0,00 0,00 466.922,40 0,00 0,00

14 0,00 373.848,16 373.848,16 0,00 0,00 0,00 373.848,16 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.244,24 6.244,24 0,00б

0,00 86.830,00 86.830,00 0,00в

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

0,00 0,00 6.244,24 0,00

86.830,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених нето зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 10 П 1 - 61/13 од 01.07.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Илић Драгану исплати износ од 3.060 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом на
исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате.
Предлог за извршење Илић Драгана од 26.12.2013. на износ 3.060 евра са печатом решења о извршењу 10 И бр. 1581/13 ОС у Неготину од 30.12.2013. са трошковима извршења на износ 22.776,00 динара
Предлог за извршење Илић Драгана од 27.12.2013. на износ 52.840,00 динара са печатом решења о извршењу 4 И бр. 1580/13 ОС у Неготину од 30.12.2013. са трошковима извршења на износ 11.214,00 динара
Копија личне карте бр. 4015822 на име Илић Драган
Копија радне књижице рег. бр. 12180 на име Илић Драган

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.060 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.060 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  373.848,16 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  51,11 евра х 122,1726 дин/евру = 6.244,24 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 86.830,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 373.848,16 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 6.244,24 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 86.830,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоРС ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН Одељење за
буџет, финансије и локалну пореску

администрацију
Кнеза Михајла 12

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 11.853.590,45 11.853.590,45 0,00 0,00 600.613,78 8.390.703,23 0,00 2.862.273,44

15 0,00 7.560.765,14 7.560.765,14 0,00 0,00 594.465,20 6.966.299,94 0,00 Оспорава  се  износ
о д  2 . 8 6 2 . 2 7 3 , 4 4
д и н а р а  н а  и м е
к а м а т е  з б о г
погрешног обрачуна
исте

аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 4.292.825,31 4.292.825,31 0,00б

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

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

0,00 6.148,58 1.424.403,29 0,00

0,00

0,00 0,00

2.862.273,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу јавних прихода
Достављени докази: Поверилац је пријавио потраживање по основу јавних прихода на име основног дуга и  камате у износу од 11.853.572,44 динара, и то на име главног дуга износ од 7.360.699,12 динара и доставио табелу са појединачно израженим појединим јавних приходима са
појединачним износом камате ѕа сваки јавни приход понаособ , као и камату за исти приход . Сабирајући наведене износе на име главног дуга добија се износ од 7.560.765,14 динара што представља укупан главни дуг повериоца који је и сагласан са књиговодственом евиденцијом стечајног
дужника и камату за сваки појединачни јавни приход у укупном износу од 4.292.825,31 динара  добија се износ од 11.853.590,45 динара колико износи укупно пријављено потраживање .
Правни основ: Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. износи и 125/2014 – усклађени дин. износи)
а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 7.560.765,14 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату у износу од 4.292.825,31 динара.

в. Признаје се главни дуг у целокупном износу од 7.560.765,14 динара сагласно књиговодственој документацији стечајног дужника.
На основу  члана 54 Закона о стечају ("Сл. Гасник РС", бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон 71/2012 – одлука УС и 83/2014)  став 2) у други исплатни ред спадају потраживања по основу јавних прихода доспелих у последња три месеца пре отварања стечајног поступка оспорава се потраживање
по приоритету  на име главног дуга  у износу од 6.966.299,94 динара и напред наведени износ се сврстава у 3 исплатни ред.

Пријављено потраживање на име пореза на имовину  на име главног дуга признаје се у целости у износу од 6.385.859,08 динара, при чему се оспорава приоритет дела потраживања у износу од 5.863.432,08 динара које се сврстава у трећи исплатни ред док се део потраживања у износу од
522.427,00 динара сврстава у други исплатни ред.
Пријављено потраживање на име накнаде за заштиту и унапређење животне средине на име главног дуга признаје се у целости у износу од 958.476,00 динара, при чему се оспорава приоритет дела потраживања у износу од 921.984,00 динара које се сврстава у трећи исплатни ред док се део
потраживања у износу од 36.492,00 динара сврстава у други исплатни ред.
Пријављено потраживање на име локалне комуналне таксе на име главног дуга признаје се у целости у износу од 200.066,02 динара, при чему се оспорава приоритет дела потраживања у износу од 164.519,82 динара које се сврстава у трећи исплатни ред док се део потраживања у износу од
35.546,20 динара сврстава у други исплатни ред.
Пријављено потраживање на име накнаде за коришћење грађевинског земљишта на име главног дуга признаје се у целости у износу од 16.346,04 динара, при чему се оспорава приоритет потраживања у  целокупном износу од 16.346,04 динара које се сврстава у трећи исплатни ред.

г. Камата  се признаје у износу од 1.430.551,87 динара ,а оспорава у износу од 2.862.273,44 динара.
На основу  члана 54 Закона о стечају ("Сл. Гасник РС", бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон 71/2012 – одлука УС и 83/2014)  став 2) у други исплатни ред спадају потраживања по основу јавних прихода доспелих у последња три месеца пре отварања стечајног поступка оспорава се потраживање
по приоритету  на име камате   у износу од 1.424.403,29 динара и напред наведени износ се сврстава у 3 исплатни ред.

Пријављено потраживање на име камате на име пореза на имовину  оспорава се по износу и приоритету за износ од 1.308.851,04 динара, а признаје се у у износу од 1.224.227,24  динара, при чему део потраживања у износу од 5.367,40 динара сврстава у други исплатни ред док се део
потраживања у износу од 1.218.859,84   динара сврстава у трећи исплатни ред.
Пријављено потраживање на име камате на име накнаде за заштиту и унапређење животне средине оспорава се по износу и приоритету за износ од 254.277,73 динара, а признаје се у у износу од 177.172,87  динара, при чему део потраживања у износу од 362.42 динара сврстава у други
исплатни ред док се део потраживања у износу од 176.810,45  динара сврстава у трећи исплатни ред.
Пријављено потраживање на име камате на  локалну комуналну таксу оспорава се по износу и приоритету за износ од 496.000,98 динара, а признаје се у у износу од 51.601,650 динара, при чему део потраживања у износу од 418,76 динара које се сврстава у други исплатни ред.
док се део потраживања у износу од 51.601,65 динара сврстава у трећи исплатни ред.

Пријављено потраживање на име камате на  накнаде за коришћење грађевинског земљишта оспорава се по износу и приоритету за износ од 8.865,30 динара, а признаје се у износу од 2.223,05 динара, и сврстава се у трећи исплатни ред.
Пријављено потраживање на име камате на  коришћења и држања пловних постројења  на води  оспорава се у целости и  по износу и приоритету за износ од 769.186.69 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоКомпанија Дунав осигурање АДО
Београд

Македонска 4

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 1.072.514,45 1.072.514,45 0,00 0,00 0,00 1.072.514,45 0,00 0,00

16 0,00 734.264,81 734.264,81 0,00 0,00 0,00 734.264,81 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 338.249,64 338.249,64 0,00б

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

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

0,00 0,00 338.249,64 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 неплаћених рачуна за полисе осигурања

Правни основ: Отворене ставке осигураника на дан 22.01.2016. године;Полиса осигурања број 00779139 4 од 12.09.2012. године; Полиса осигурања број од 00779140 5 од 12.09.2012.; Полиса осигурања број од 00779141 6од 12.09.2012. Рачун број 51-1113-48312 од 12.09.2012. године;
Каматни лист

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 734.264,81 динара.

б. Поверилац потражује камату у износу од 338.249,64 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у износу од 734.264,81 динара
Потраживање је најпре било оспорено у целости због застарелости. Након примљеног обавештења о оспоравању поверилац је 14.04.2016. доставио Привредном суду у Зајечару захтев за поновно прегледање пријаве потраживања са накнадно достављеним доказом: Захтевом за исплату
потраживања ради евидентирања од 11.06.2014. достављеним Агенцији за приватизацију чиме је прекинута застарелост потраживања
г. Потраживање на име камате признаје се у целости у износу од 338.249,64 динара
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЦукић Слађан
Жике Галића 31, Кобишница

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 468.322,40 468.322,40 0,00 0,00 0,00 468.322,40 0,00 0,00

17 0,00 373.848,16 373.848,16 0,00 0,00 0,00 373.848,16 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.244,24 6.244,24 0,00б

0,00 88.230,00 88.230,00 0,00в

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

0,00 0,00 6.244,24 0,00

88.230,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 2 П. 1 - 170/13 од 11.06.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Цукић Слађану исплати износ од 3.060 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом на
исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате.
Предлог за извршење Цукић Слађана од 09.10.2013. на износ 3.060 евра са печатом решења о извршењу 10 И бр. 1323/13 ОС у Неготину од 01.11.2013. са трошковима извршења на износ 22.776,00 динара
Предлог за извршење Цукић Слађана од 21.10.2013. на износ 54.186,00 динара са печатом решења о извршењу 2 И бр. 1325/13 ОС у Неготину од 01.11.2013. са трошковима извршења на износ 11.268,00 динара
Копија личне карте бр. 5640541 на име Цукић Слађан
Копија радне књижице рег. бр. 22592 на име Цукић Слађан (2 копије)

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.060 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.060 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  373.848,16 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  51,11 евра х 122,1726 дин/евру = 6.244,24 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 88.230,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 373.848,16 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 6.244,24 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 88.230,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБордејевић Љубиша
с. Србово

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 468.322,40 468.322,40 0,00 0,00 0,00 468.322,40 0,00 0,00

18 0,00 373.848,16 373.848,16 0,00 0,00 0,00 373.848,16 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.244,24 6.244,24 0,00б

0,00 88.230,00 88.230,00 0,00в

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

0,00 0,00 6.244,24 0,00

88.230,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 1 П1 - 169/13 од 13.06.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Бордејевић Љубиши исплати износ од 3.060 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са
каматом на исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате.
Предлог за извршење Бордејевић Љубише од 04.11.2013. на износ 3.060 евра са печатом решења о извршењу 3 И бр. 1350/13 ОС у Неготину од 07.11.2013. са трошковима извршења на износ 22.776,00 динара
Предлог за извршење Бордејевић Љубише од 04.11.2013. на износ 54.186,00 динара са печатом решења о извршењу 10 И бр. 1333/13 ОС у Неготину од 06.11.2013. са трошковима извршења на износ 11.268,00 динара
Копија личне карте бр. 2428611 на име Бордејевић Љубиша
Копија радне књижице рег. бр. 15125

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.060 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.060 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  373.848,16 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  51,11 евра х 122,1726 дин/евру = 6.244,24 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 88.230,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 373.848,16 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 6.244,24 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 88.230,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЖивановић Бранислав
Цвећара бб 2/2, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 535.189,33 535.189,33 0,00 0,00 0,00 535.189,33 0,00 0,00

19 0,00 436.156,18 436.156,18 0,00 0,00 0,00 436.156,18 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 7.285,15 7.285,15 0,00б

0,00 91.748,00 91.748,00 0,00в

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

0,00 0,00 7.285,15 0,00

91.748,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 4 П 1 - 46/13 од 01.07.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Живановић Браниславу исплати износ од 3.570 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са
каматом на исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате.
Предлог за извршење Живановић Бранислава од 08.11.2013. на износ 3.570 евра са печатом решења о извршењу 1 И бр. 1418/13 ОС у Неготину од 22.11.2013. са трошковима извршења на износ 23.940,00 динара
Предлог за извршење Живановић Бранислава од 20.11.2013. на износ 56.450,00 динара са печатом решења о извршењу 3 И бр. 1407/13 ОС у Неготину од 22.11.2013. са трошковима извршења на износ 11.358,00 динара
Копија личне карте бр. 114814 на име Бранислав Живановић
Решење Републичког фонда за ПИО запослених од 14.06.2013.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.570 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.570 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  436.156,18 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  59,63 евра х 122,1726 дин/евру = 7.285,15 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 91.748,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 436.156,18 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 7.285,15 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 91.748,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМаноилова Надежда
Б. Перића 25, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 468.384,40 468.384,40 0,00 0,00 0,00 468.384,40 0,00 0,00

20 0,00 373.848,16 373.848,16 0,00 0,00 0,00 373.848,16 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.244,24 6.244,24 0,00б

0,00 88.292,00 88.292,00 0,00в

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

0,00 0,00 6.244,24 0,00

88.292,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 10 П 1 - 201/13 од 28.06.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Маноиловој Надежди исплати износ од 3.060 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са
каматом на исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате.
Предлог за извршење Маноилов Надежде од 16.01.2014. на износ 3.060 евра са печатом решења о извршењу 3 И бр. 116/14 ОС у Неготину од 03.02.2014. са трошковима извршења на износ 22.838,00 динара
Предлог за извршење Маноилов Надежде од 16.01.2014. на износ 54.186,00 динара са печатом решења о извршењу 4 И бр. 102/14 ОС у Неготину од 31.01.2014. са трошковима извршења на износ 11.268,00 динара
Копија личне карте бр. 5674201 на име Маноилова Надежда
Копија радне књижице рег. бр. 15179 на име Маноилова Надежда

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.060 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.060 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  373.848,16 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  51,11 евра х 122,1726 дин/евру = 6.244,24 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 88.292,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 373.848,16 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 6.244,24 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 88.292,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоВојиновић Јасминка
12. септембра А2 бр 26, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 466.922,40 466.922,40 0,00 0,00 0,00 466.922,40 0,00 0,00

21 0,00 373.848,16 373.848,16 0,00 0,00 0,00 373.848,16 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.244,24 6.244,24 0,00б

0,00 86.830,00 86.830,00 0,00в

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

0,00 0,00 6.244,24 0,00

86.830,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених нето зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 2 П. 1 - 90/13 од 16.04.2013.
Предлог за извршење Војиновић Јасминке од 17.10.2013. на износ 3.060 евра са печатом решења о извршењу 3 И бр. 1368/13 ОС у Неготину од 08.11.2013. са трошковима извршења на износ 23.976,00 динара
Предлог за извршење Војиновић Јасминке од 04.11.2013. на износ 52.840,00 динара са печатом решења о извршењу 4 И бр. 1369/13 ОС у Неготину од 08.11.2013. са трошковима извршења на износ 10.014,00 динара
Копија личне карте бр. 6534568 на име Војиновић Јасминка
Читач електронске личне карте бр. 6534568 на име Војиновић Јасминка
Копија радне књижице рег. бр. 23756 на име Војиновић Јасминка
Копија банковне картице, бр. рач. 205-9001001924868-91 Комерцијална банка АД, на име Јасминка Војиновић

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.060 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.060 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  373.848,16 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  51,11 евра х 122,1726 дин/евру = 6.244,24 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 86.830,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 373.848,16 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 6.244,24 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 86.830,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБлендић Драган
Књаза Милоша 1, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 466.320,40 466.320,40 0,00 0,00 0,00 466.320,40 0,00 0,00

22 0,00 373.848,16 373.848,16 0,00 0,00 0,00 373.848,16 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.244,24 6.244,24 0,00б

0,00 86.228,00 86.228,00 0,00в

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

0,00 0,00 6.244,24 0,00

86.228,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених нето зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 3. П-1. 153/15 од 30.10.2015. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Блендић Драгану исплати износ од 3.060 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом
на исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате. Другом тачком изреке пресуде стечајни дужник је обавезан да на име трошкова поступка повериоцу исплати 61.884,00 динара
Копија динарске штедне књижице бр.10-27-743 334 на отворене код Комерцијалне банке АД  на име Блендић Драган
Копија радне књижице рег. бр. 16226 на име Блендић Драган
Копија личне карте бр. 4628290 на име Блендић Драган
Предлог за извршење Блендић Драгана на износ 3.060 евра + 61.884,00 динара са печатом решења о извршењу 1 И бр. 114/15 ОС у Неготину од 20.11.2015. са трошковима извршења на износ 24.344,00 динара

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.060 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.060 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  373.848,16 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  51,11 евра х 122,1726 дин/евру = 6.244,24 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 86.228,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 373.848,16 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 6.244,24 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 86.228,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМаноилов Симеон
Б. Перића 25, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 152.509,56 152.509,56 0,00 0,00 0,00 152.509,56 0,00 0,00

23 0,00 103.846,71 103.846,71 0,00 0,00 0,00 103.846,71 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.734,85 1.734,85 0,00б

0,00 46.928,00 46.928,00 0,00в

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

0,00 0,00 1.734,85 0,00

46.928,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених нето зарада

Правни основ: Правоснажна пресуда Основног суда у Неготину бр. 4 П1 - 456/13 од 29.11.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Маноилов Симеону исплати износ од 850 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом на исти
износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате.
Предлог за извршење Маноилов Симеона од 05.03.2014. на износ 850 евра са печатом решења о извршењу 2 И бр. 199/14 ОС у Неготину од 10.03.2014. са трошковима извршења на износ 11.844,00 динара
Предлог за извршење Маноилов Симеона од 03.03.2014. на износ 24.984,00 динара са печатом решења о извршењу 7 И бр. 192/14 ОС у Неготину од 07.03.2014. са трошковима извршења на износ 10.100,00 динара
Копија личне карте бр 4236161 на име Маноилов Симеон
Копија радне књижице рег. бр. 491 на име Маноилов Симеон

а. Пријављено потраживање од 850 евра према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. Обрачунава се у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
850 евра х 122,1726 дин/евру = 103.846,71 дин

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  14,20 евра х 122,1726 дин/евру = 1.734,85 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 46.928,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 103.846,71 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 1.734,85 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 46.928,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСтепановић Сејад
с. Радујевац, 19334 Радујевац

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 579.764,74 579.764,74 0,00 0,00 0,00 579.764,74 0,00 0,00

24 0,00 477.694,87 477.694,87 0,00 0,00 0,00 477.694,87 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 7.977,87 7.977,87 0,00б

0,00 94.092,00 94.092,00 0,00в

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

0,00 0,00 7.977,87 0,00

94.092,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 4 П1 - 241/13 од 08.07.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Степановић Сејаду исплати износ од 3.910 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом
на исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате. Другом тачком изреке пресуде стечајни дужник је обавезан да на име трошкова поступка повериоцу исплати 57.960,00 динара
Предлог за извршење Степановић Сејада од 06.11.2013. на износ 3.910 евра са печатом решења о извршењу 3 И бр. 1415/13 ОС у Неготину од 22.11.2013. са трошковима извршења на износ 24.714,00 динара
Предлог за извршење Степановић Сејада од 20.11.2013. на износ 57.960,00 динара са печатом решења о извршењу 10 И бр. 1404/13 ОС у Неготину од 22.11.2013. са трошковима извршења на износ 11.418,00 динара
Копија личне карте бр. 4867360 на име Степановић Сејад

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.910 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.910 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  477.694,87 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  65,30 евра х 122,1726 дин/евру = 7.977,87 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 94.092,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 477.694,87 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 7.977,87 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 94.092,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоДашић Љубиша
12. септембра А1/9, Неготин

г, д

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 205.499,72 205.499,72 0,00 0,00 0,00 142.802,85 0,00 62.696,87

25 0,00 94.350,00 94.350,00 0,00 0,00 0,00 94.350,00 0,00 Потраживање  на
и м е  к а м а т е  с е
оспорава  за  износ
62.696,87  динара
з б о г  п о г р е ш н о г
о б р а ч у н а  и с т е

аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 64.431,72 64.431,72 0,00б

0,00 46.718,00 46.718,00 0,00в

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

0,00 0,00 1.734,85 0,00

46.718,00

0,00 0,00

62.696,87ђ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених нето зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 1 П1 - 278/13 од 22.05.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Дашић Љубиши исплати износ од 850 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом на
исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате. Другом тачком изреке пресуде стечајни дужник је обавезан да на име трошкова поступка повериоцу исплати 24.848,00 динара
Предлог за извршење Дашић Љубише од 08.10.2013. на износ 850 евра са печатом решења о извршењу 3 И бр. 1341/13 ОС у Неготину од 06.11.2013. са трошковима извршења на износ 11.776,00 динара
Предлог за извршење Дашић Љубише од 04.11.2013. на износ 24.848,00 динара са печатом решења о извршењу 3 И бр. 1336/13 ОС у Неготину од 06.11.2013. са трошковима извршења на износ 10.094,00 динара
Обрачун камате по пропорцијалном методу
Копија личне карте бр. 4063563 на име Дашић Љубиша

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.060 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
850 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  94.350,00 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по пропорционалној методи у укупном износу од  64.431,72 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 46.718,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 94.350,00 динара.

д. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 46.718,00 динара.

ђ. Правноснажном пресудом Основног суда у Неготину бр. 1 П1 - 278/13 од 22.05.2013. стечајни дужник обавезан је да повериоцу Дашић Љубиши исплати износ од 850 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом на исти износ коју прописује
Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате.
Камата коју прописује Европска централна банка износи  14,20 евра х 122,1726 дин/евру  односно у динарској противвредности = 1.734,85 дин, из напред наведеног признаје се камата у износу од 1.734,85 дин, а оспорава износ од 62.696,87 динара на име камате.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоНИС Нафтна индустрија Србије АД
Народног фронта 12

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 100.073.297,95 100.073.297,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.073.297,95

26 0,00 36.194.286,99 36.194.286,99 0,00 0,00 0,00 0,00 36.194.286,99 Потраживање  на
име главног  дуга  и
камате оспорава се
у целости с обзиром
да  се  поверилац
намирио у поступку
р е с т р у к т у и р а њ а
којом  приликом  је
дошло  до  отпуста
остатка  дуга.

а вГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 63.879.010,96 63.879.010,96 0,00б

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

63.879.010,96г

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање према затеченом стању на дан отпочињања реструктуирања 31.12.2004. са припадајућим каматама

Правни основ: Записник о међусобном усаглашавању обавеза и потраживања између ИХП Прахово и НИС Југопетрола Београд са  стањем на дан 31.12.2004. године који је сачињен дана 24.06.2005. године.; Обрачун камате
а. Поверилац на име главног дуга само према стечајном дужнику потражује износ од 23.718.251,50 динара али по сонову солидарне одговорности према осталим чланицама холдинга ИХП Прахово потражује од стечајног дужника на име главног дуга укупан износ од 36.194.286,99 динара

б. Поверилац на име камата на главни дуг само према стечајном дужнику потражује износ од 41.665.210,12 динара али по сонову солидарне одговорности према осталим чланицама холдинга ИХП Прахово потражује од стечајног дужника на име камата на главни дуг укупан износ од
63.879.010,96 динара

в. Потраживање на име главног дуга и камате оспорава се у целости с обзиром да је поверилац поднео пријаву потраживања у поступку реструктуирања дужника ради намирења из средстава остварених продајом капитала дужника.
Подношењем пријаве потраживања и потписивањем Уговора о намирењу  поверилац се определио за намирење из средстава приватизационе масе, којом приликом  се сагласио  и са отпустом дуга.
Последица извршеног избора комерцијалног повериоца  о начину намирења свог потраживања и спроведеног поступка по пријави потраживања је истоветна за овог повериоца, као и за државног повериоца, а то је намирење потраживања из средстава остварених од продаје капитала
субјекта приватизације, у висини сразмерној његовом потраживању у укупним потраживањима свих поверилаца који се намирују на исти начин, када се потраживање сматра измиреним у потпуности, иако је намирено процентуално сразмерно висини остварене продајне цене, према члану 20г.
и члану 20д. Закона о приватизацији.
Имајући у виду напред наведено, следи да  нема преосталог потраживања  повериоца,  јер се то потраживање сматра измиреним у целости, ако је измирено из средстава остварених од продаје капитала субјекта приватизације, без обзира на проценат намирења.

г. Оспорава се потраживање на име камата на главни дуг из истих разлога из којих се оспорава и главни дуг
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоКостић Александрa
Саве драгојевића 15, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 446.820,08 446.820,08 0,00 0,00 0,00 446.820,08 0,00 0,00

27 0,00 353.078,81 353.078,81 0,00 0,00 0,00 353.078,81 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 5.897,27 5.897,27 0,00б

0,00 87.844,00 87.844,00 0,00в

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

0,00 0,00 5.897,27 0,00

87.844,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених нето зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 10 П 1 - 168/13 од 15.07.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Костић Александри исплати износ од 2.890 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са
каматом на исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате.
Предлог за извршење Костић Александре од 16.10.2013. на износ 2.890 евра са печатом решења о извршењу 3 И бр. 1499/13 ОС у Неготину од 10.12.2013. са трошковима извршења на износ 22.390,00 динара
Предлог за извршење Костић Александре од 25.11.2013. на износ 54.186,00 динара са печатом решења о извршењу 3 И бр. 1490/13 ОС у Неготину од 06.12.2013. са трошковима извршења на износ 11.268,00 динара
Копија личне карте бр. 7148154 на име Костић Александре
Привремено решење Републичког фонда за ПИО запослених од 10.05.2013.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 2.890 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
2.890 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  353.078,81  динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  48,27 евра х 122,1726 дин/евру = 5.897,27 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 87.844,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 353.078,81 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 5.897,27 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 87.844,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоКрацановић Мирослав
Краља Марка 5, Прахово

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 415.174,40 415.174,40 0,00 0,00 0,00 415.174,40 0,00 0,00

28 0,00 373.848,16 373.848,16 0,00 0,00 0,00 373.848,16 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.244,24 6.244,24 0,00б

0,00 35.082,00 35.082,00 0,00в

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

0,00 0,00 6.244,24 0,00

35.082,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених нето зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 2 П.1 - 219/13 од 11.06.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Крацановић Мирославу исплати износ од 3.060 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са
каматом на исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате.
Предлог за извршење Крацановић Мирослава од 10.09.2014. на износ 3.060 евра са печатом решења о извршењу 4 И бр. 757/14 ОС у Неготину од 22.10.2014. са трошковима извршења на износ 17.082,00 динара
Решење Основног суда у Неготину бр. 2.Ипв.И. 103/14 од 12.02.2015. којим се преиначује решење ОС у Неготину 4И.757/14 у делу који се односи на трошкове извршења па се они увећавају за 6.000,00 дин на име састава предлога за извршење, као и за 12.000,00 дин на име прибављања
клаузуле правоснажности и извршности
Копија личне карте бр. 6085396 на име Крацановић Мирослав

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.060 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.060 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  373.848,16 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  51,11 евра х 122,1726 дин/евру = 6.244,24 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 35.082,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 373.848,16 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 6.244,24 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 35.082,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоДинчић Срећко
Радета Недељковића 10, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 457.036,40 457.036,40 0,00 0,00 0,00 457.036,40 0,00 0,00

29 0,00 373.848,16 373.848,16 0,00 0,00 0,00 373.848,16 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.244,24 6.244,24 0,00б

0,00 76.944,00 76.944,00 0,00в

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

0,00 0,00 6.244,24 0,00

76.944,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених нето зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 4 П1 - 190/13 од 15.04.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Динчић Срећку исплати износ од 3.060 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом на
исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате. Другом тачком изреке пресуде стечајни дужник је обавезан да на име трошкова поступка повериоцу исплати 54.126,00 динара
Предлог за извршење Динчић Срећка од 21.08.2013. на износ 3.060 евра + 54.126,00 динара са печатом решења о извршењу 10 И бр. 983/13 ОС у Неготину од 23.08.2014. са трошковима извршења на износ 22.818,00 динара
Читач електронске личне карте бр. 3709823 на име Динчић Срећко
Копија радне књижице рег. бр. 50626 на име Динчић Срећко

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.060 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.060 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  373.848,16 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  51,11 евра х 122,1726 дин/евру = 6.244,24 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 76.944,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 373.848,16 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 6.244,24 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 76.944,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈанковић Дејан
Растока бб, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 446.036,08 446.036,08 0,00 0,00 0,00 446.036,08 0,00 0,00

30 0,00 353.078,81 353.078,81 0,00 0,00 0,00 353.078,81 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 5.897,27 5.897,27 0,00б

0,00 87.060,00 87.060,00 0,00в

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

0,00 0,00 5.897,27 0,00

87.060,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених нето зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 4 П1 - 49/13 од 01.07.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Јанковић Дејану исплати износ од 2.890 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом на
исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате.
Предлог за извршење Јанковић Дејана од 07.11.2013. на износ 2.890 евра са печатом решења о извршењу 3 И бр. 1373/13 ОС у Неготину од 12.11.2013. са трошковима извршења на износ 22.390,00 динара
Предлог за извршење Јанковић Дејана од 08.11.2013. на износ 53.432,00 динара са печатом решења о извршењу 2 И бр. 1372/13 ОС у Неготину од 12.11.2013. са трошковима извршења на износ 11.238,00 динара
Копија личне карте бр. 5217609 на име Јанковић Дејан
Копија радне књижице рег. бр. 24815 на име Јанковић Дејан

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 2.890 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
2.890 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  353.078,81 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  48,27 евра х 122,1726 дин/евру = 5.897,27 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 87.060,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 353.078,81 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 5.897,27 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 87.060,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМарковић Радиша
Наталије Николић 14, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 1.484.604,98 1.484.604,98 0,00 0,00 0,00 1.484.604,98 0,00 0,00

31 0,00 553.609,63 553.609,63 0,00 0,00 0,00 553.609,63 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 746.187,35 746.187,35 0,00б

0,00 184.808,00 184.808,00 0,00в

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

0,00 0,00 746.187,35 0,00

184.808,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених, а неисплаћених зарада
Поверилац је најпре доставио пријаву потраживања која није имала комплетне податке за одлучивање по пријави па је након достављеног захтева стечајног управника поверилац доставио 18.04.2016. уређену допуну пријаве потраживања.

Правни основ: Пресуда Основног суда у Неготину бр 1.П1. 109/11 од 02.02.2012.
Предлог за извршење од 16.12.2014. на износ од 553.609,63 динара са печатом решења о извршењу 4 И бр.847/14 ОС у Неготину од 17.12.2014. са трошковима извршења на износ 45.636,00 динара
Копија личне карте бр 3491580 на име Марковић Радиша
Обрачун камате Решења о извршењу 41-847/14 ОС Неготин
Копије уплатница за судске трошкове

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 553.609,63 динара.

б. Поверилац на име камате потражује износ од 746.187,35 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 184.808,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 553.609,63 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 746187,35 динара.

ђ. Потраживање на име трошкова признаје се у целости у укупном износу од 184.808,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЂорђевић Љубиша
Ђуре Салаја 22, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 454.352,40 454.352,40 0,00 0,00 0,00 454.352,40 0,00 0,00

32 0,00 373.848,16 373.848,16 0,00 0,00 0,00 373.848,16 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.244,24 6.244,24 0,00б

0,00 74.260,00 74.260,00 0,00в

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

0,00 0,00 6.244,24 0,00

74.260,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених нето зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 1 П1. 178/14 од 19.02.2015.  којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Ђорђевић Љубиши исплати износ од 3.060 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом
на исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате. Другом тачком изреке пресуде стечајни дужник је обавезан да на име трошкова поступка повериоцу исплати 47.666,00 динара
Предлог за извршење Ђорђевић Љубише од 29.05.2015. на износ 3.060 евра + 47.666,00 динара са печатом решења о извршењу 3 И бр. 426/15 ОС у Неготину од 01.06.2015. са трошковима извршења на износ 26.594,00 динара
Копија личне карте бр. 2088629 на име Ђорђевић Љубиша
Копија радне књижице рег. бр. 13330 на име Ђорђевић Љубиша

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.060 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.060 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  373.848,16 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  51,11 евра х 122,1726 дин/евру = 6.244,24 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 74.260,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 373.848,16 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 6.244,24 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 74.260,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПауновић Љубиша
Павла Илића 14/11, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 465.244,40 465.244,40 0,00 0,00 0,00 465.244,40 0,00 0,00

33 0,00 373.848,16 373.848,16 0,00 0,00 0,00 373.848,16 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.244,24 6.244,24 0,00б

0,00 85.152,00 85.152,00 0,00в

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

0,00 0,00 6.244,24 0,00

85.152,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених нето зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 3.П-1. 49/15 од 26.03.2015. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Пауновић Љубиши исплати износ од 3.060 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом
на исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате.
Копија личне карте бр. 5743273 на име Пауновић Љубиша
Копија радне књижице рег. бр. 15790 на име Пауновић Љубиша
Предлог за извршење Пауновић Љубише од 20.04.2015. на износ 3.060 евра са печатом решења о извршењу 7 И бр. 292/15 ОС у Неготину од 22.04.2015. са трошковима извршења на износ 24.344,00 динара
Предлог за извршење Пауновић Љубише од 20.04.2015. на износ 49.720,00 динара са печатом решења о извршењу 1 И бр. 290/15 ОС у Неготину од 22.04.2015. са трошковима извршења на износ 11.088,00 динара

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.060 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.060 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  373.848,16 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  51,11 евра х 122,1726 дин/евру = 6.244,24 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 85.152,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 373.848,16 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 6.244,24 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 85.152,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоТонић Десимир
с Јасеница

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 146.909,56 146.909,56 0,00 0,00 0,00 146.909,56 0,00 0,00

34 0,00 103.846,71 103.846,71 0,00 0,00 0,00 103.846,71 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.734,85 1.734,85 0,00б

0,00 41.328,00 41.328,00 0,00в

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

0,00 0,00 1.734,85 0,00

41.328,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 2 П.1 - 5/14 од 10.03.2014. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Тонић Десимиру исплати износ од 850 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом на
исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате. Другом тачком изреке пресуде стечајни дужник је обавезан да на име трошкова поступка повериоцу исплати 29.484,00 динара
Копија личне карте бр. 5197682 на име Тонић Десимир
Копија радне књижице рег. Бр. 5401 на име Тонић Десимир
Предлог за извршење Тонић Десимира од 08.09.2014. на износ 850 евра + 29.484,00 динара са печатом решења о извршењу 1 И бр. 676/14 ОС у Неготину од 12.09.2014. са трошковима извршења на износ 11.844,00 динара

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 850 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
850 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  103.846,71 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  14,20 евра х 122,1726 дин/евру = 1.734,85 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 41.328,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 103.846,71 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 1.734,85 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 41.328,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСтојановић Емина
Генерала Павла Илића 10/9,

Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 456.189,08 456.189,08 0,00 0,00 0,00 456.189,08 0,00 0,00

35 0,00 353.078,81 353.078,81 0,00 0,00 0,00 353.078,81 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 5.897,27 5.897,27 0,00б

0,00 97.213,00 97.213,00 0,00в

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

0,00 0,00 5.897,27 0,00

97.213,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених, а неисплаћених зарада

Правни основ: Решење Основног суда у Неготину бр. О.1207/12 од 12.03.2013.
Правоснажна пресуда Основног суда у Неготину бр. 10 П1 - 335/13 од 23.01.2014.
Предлог за извршење Стојановић Емине од 16.04.2014. на износ 2.890 евра са печатом решења о извршењу 1 И бр. 329/14 ОС у Неготину од 05.05.2014. са трошковима извршења на износ 22.504,00 динара
Предлог за извршење  Стојановић Емине од 16.04.2014. на износ од 63.047,00 динара са печатом решења о извршењу 1 И бр. 324/14 од 05.05.2014. са трошковима извршења у износу 11.662,00 динара
Копија личне карте бр. 4863316 на име Стојановић Емина
Копија евиденционог картона тражиоца запослења на име Емина Стојановић

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 2.890 евра што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. обрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка 2.890 евра х 122,1726 дин/евру што укупно износи 353.078,81
динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од 48,27евра х 122,1726 дин/евру = 5.897,27 динара

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 97.213,00 динара

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 353.078,81 динара

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 5.897,27 динара.

ђ. Потраживање на име трошкова признаје се у целости у укупном износу од 97.213,00 динара
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоКодицовић Славољуб
Карађорђева 182, Неготин

г, д

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 163.001,00 163.001,00 0,00 0,00 0,00 151.523,56 0,00 11.477,44

36 0,00 104.601,00 104.601,00 0,00 0,00 0,00 103.846,71 754,29а ђГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 10.200,00 10.200,00 0,00б

0,00 48.200,00 48.200,00 0,00в

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

0,00 0,00 1.734,85 0,00

45.942,00

0,00 0,00

8.465,15е

2.258,00ж

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 3.П-1. 349/13 од 03.07.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Кодицовић Славољубу исплати износ од 850 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са
каматом на исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате.
Предлог за извршење Кодицовић Славољуба од 06.11.2013. на износ 850 евра са печатом решења о извршењу 2 И бр. 1396/13 ОС у Неготину од 20.11.2013. са трошковима извршења на износ 11.778,00 динара
Предлог за извршење Кодицовић Славољуба од 12.11.2013. на износ 24.100,00 динара са печатом решења о извршењу 1 И бр. 1395/13 ОС у Неготину од 20.11.2013. са трошковима извршења на износ 10.064,00 динара
Копија радне књижице рег. бр. 8508 на име Кодицовић Славољуб
Копија личне карте бр. 7670796 на име Кодицовић Славољуб

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 104.601,00 динара.

б. Поверилац потражује камату у укупном износу од  10.200,00 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 48.200,00 динара.

г. Потраживање признато пресудом П 349/13 ОС у Неготину од 03.07.2013. у износу 850 евра према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. обрачунава се у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
850 евра х 122,1726 дин/евру = 103.846,71 дин

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у износу од 14,20 евра х 122,1726 дин/евру = 1.734,85 динара.

ђ. Оспорава се износ главног дуга од 754,29 динара као више пријављено потраживање.

е. Оспорава се камата у износу од 8.465,15 због погрешног обрачуна.

ж. Оспоравају се трошкови у износу од 2.258,00 динара због грешке у сабирању.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоФедершпил Јован
Генерала Павла Илића 13/8,

Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 531.183,50 531.183,50 0,00 0,00 0,00 447.376,76 0,00 83.806,74

37 0,00 353.078,81 353.078,81 0,00 0,00 0,00 353.078,81 0,00 З б о г  г р е ш к е  у
обрачуну - оспорава
се  износ  камате  у
висини од 83.806,74
динара.

аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 89.674,69 89.674,69 0,00б

0,00 88.430,00 88.430,00 0,00в

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

0,00 0,00 5.867,95 0,00

88.430,00

0,00 0,00

83.806,74е

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених нето зарада

Правни основ: Пресуда Основног суда у Неготину бр. 5 П1. 206/12 од 31.01.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Федершпил Јовану исплати износ од 2.890 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом на исти износ коју
прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 04.01.2012. год до коначне исплате. Другом тачком изреке пресуде стечајни дужник је обавезан да на име трошкова поступка повериоцу исплати 63.060,00 динара
Копија личне карте бр. 2873531 на име Федершпил Јован
Копија чековне картице за рачун бр. 105-407605156-26 код АИК Банке, на име Федершпил Јован
Предлог за извршење Федершпил Јована од 05.01.2015. на износ 2.890 евра + 63.060,00 динара са печатом решења о извршењу 1 И бр. 26/15 ОС у Неготину од 29.01.2015. са трошковима извршења на износ 25.370,00 динара
Привремено решење Републичког фонда за ПИО запослених од 21.07.2015.
Спецификација обрачуна камате у еврима за период од 04.01.2012. до 14.12.2015.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 2.890 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
2.890 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  353.078,81 динара.

б. Поверилац је приложио обрачун камате:
734 евра х 122,1726 дин/евру = 89.674,69 дин

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 88.430,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 353.078,81 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у износу од 48,03 евра х 122,1726 Дин/евро = 5.867,95 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 88.430,00 динара.

е. Оспорава се неправилно обрачуната камата. Признаје се камата европске централне банке 48,03 евра х 122,1726 ди/евру = 5.867,95 дин према пресуди приложеној у пријави потраживања.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЖивић Чедомир
Сретена Вучковића 58, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 446.036,08 446.036,08 0,00 0,00 0,00 446.036,08 0,00 0,00

38 0,00 353.078,81 353.078,81 0,00 0,00 0,00 353.078,81 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 5.897,27 5.897,27 0,00б

0,00 87.060,00 87.060,00 0,00в

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

0,00 0,00 5.897,27 0,00

87.060,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 10 П 1 - 196/13 од 15.07.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Живић Чедомиру исплати износ од 2.890 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом
на исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате.
Предлог за извршење Живић Чедомира од 20.11.2013. на износ 2.890 евра са печатом решења о извршењу 4 И бр. 1438/13 ОС у Неготину од 27.11.2013. са трошковима извршења на износ 22.390,00 динара
Предлог за извршење Живић Чедомира од 22.11.2013. на износ 53.432,00 динара са печатом решења о извршењу 2 И бр. 1436/13 ОС у Неготину од 27.11.2013. са трошковима извршења на износ 11.238,00 динара
Копија радне књижице рег. бр. 21529 на име Живић Чедомир
Копија личне карте бр. 3431230 на име Живић Чедомир (2 копије)

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 2.890 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
2.890 евра х 122,1726 дин/евруу, што укупно износи  353.078,81 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  48,27 евра х 122,1726 дин/евру = 5.897,27 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 87.060,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 353.078,81 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 5.897,27 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 87.060,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоНиколић Иван
Тимочка 13, Неготин

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 358.976,08 358.976,08 0,00 0,00 0,00 358.976,08 0,00 0,00

39 0,00 353.078,81 353.078,81 0,00 0,00 0,00 353.078,81 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 5.897,27 5.897,27 0,00б

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

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

0,00 0,00 5.897,27 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 3.П - 1. 150/13 од 19.04.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Николић Ивану исплати износ од 2.890 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом на
исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате. Другом тачком изреке пресуде стечајни дужник је обавезан да на име трошкова поступка повериоцу исплати 45.932,00 динара
Копија личне карте бр. 128487 на име Иван Николић
Привремено решење Републичког фонда за ПИО запослених од 21.07.2015.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 2.890 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
2.890  евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  353.078,81  динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  48,27 евра х 122,1726 дин/евру = 5.897,27  динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 353.078,81 динара.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 5.897,24 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоДумитрашковић Бојан
Косте Абрашевића 16, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 458.352,40 458.352,40 0,00 0,00 0,00 458.352,40 0,00 0,00

40 0,00 373.848,16 373.848,16 0,00 0,00 0,00 373.848,16 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.244,24 6.244,24 0,00б

0,00 78.260,00 78.260,00 0,00в

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

0,00 0,00 6.244,24 0,00

78.260,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених  нето зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 10 П 1 - 191/13 од 15.07.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Думитрашковић Бојану исплати износ од 3.060 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са
каматом на исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате. Другом тачком изреке пресуде стечајни дужник је обавезан да на име трошкова поступка повериоцу исплати 53.218,00
динара
Предлог за извршење Думитрашковић Бојана од 03.12.2013. на износ 3.060 евра + 53.218,00 динара са печатом решења о извршењу 4 И бр. 1465/13 ОС у Неготину од 04.12.2013. са трошковима извршења на износ 25.042,00 динара
Копија радне књижице рег. бр. 24784 на име Думитрашковић Бојан
Читач електронске личне карте бр. 3244555 на име Думитрашковић Бојан

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.060 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.060 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  373.848,16 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  51,11 евра х 122,1726 дин/евру = 6.244,24 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 78.260,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 373.848,16 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 6.244,24 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 78.260,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈовановић Жарко
Србе Јовановића 25/3, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 451.724,40 451.724,40 0,00 0,00 0,00 451.724,40 0,00 0,00

41 0,00 373.848,16 373.848,16 0,00 0,00 0,00 373.848,16 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.244,24 6.244,24 0,00б

0,00 71.632,00 71.632,00 0,00в

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

0,00 0,00 6.244,24 0,00

71.632,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 1 П1 - 192/13 од 08.05.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Јовановић Жарку исплати износ од 3.060 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом
на исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате. Другом тачком изреке пресуде стечајни дужник је обавезан да на име трошкова поступка повериоцу исплати 46.626,00 динара
Предлог за извршење Јовановић Жарка од 17.01.2014. на износ 3.060 евра + 46.626,00 динара са печатом решења о извршењу 4 И бр. 62/14 ОС у Неготину од 22.01.2014. са трошковима извршења на износ 24.970,00 динара
Копија радне књижице рег. бр. 7936 на име Јовановић Жарко
Копија личне карте бр. 3544430 на име Јовановић Жарко

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.060 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.060 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  373.848,16 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  51,11 евра х 122,1726 дин/евру = 6.244,24 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 71.632,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 373.848,16 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 6.244,24 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 71.632,00 динара.
ПризнатоПријављено потраживање   Бр.

пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈКП Бадњево Неготин
Добропољска 1

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 1.866.843,04 1.866.843,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866.843,04

42 0,00 1.866.843,04 1.866.843,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866.843,04 О с п о р а в а  с е
потраживање  у  за
главни дуг у износу
о д  1 . 8 6 6 . 8 4 3 , 0 4
д и н а р а ,  к а о  и
описно пријављена
к а м а т а  д о
н а м и р е њ а ,  з б о г
з а с т а р е л о с т и
сходно  одредбама
члана  374.  ЗОО

а вГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00б

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:  Потраживање по основу неплаћених рачуна за комуналне услуге

Правни основ: Финансијске картице  за конто 2020 за године: 2009,2010,2011,2012 и 2013, Преписи рачуна за комуналне услуге за период од 31.07.2009. године до 31.01.2013. године

а. Поверилац је пријавио потраживање у укупном износу 1.866.843,04 динара.

б. Поверилац је у пријави потраживања описно тражио камату од 01.01.2014. до намирења потраживања

в. Пријављено потраживање оспорава се у целости због застарелости.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСтанисављевић Југослав
с Сиколе, 19225 Сиколе

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 446.036,08 446.036,08 0,00 0,00 0,00 446.036,08 0,00 0,00

43 0,00 353.078,81 353.078,81 0,00 0,00 0,00 353.078,81 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 5.897,27 5.897,27 0,00б

0,00 87.060,00 87.060,00 0,00в

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

0,00 0,00 5.897,27 0,00

87.060,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 10 П 1 - 118/13 од 15.07.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Станисављевић Југославу исплати износ од 2.890 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са
каматом на исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате.
Предлог за извршење Станисављевић Југослава од 19.11.2013. на износ 2.890 евра са печатом решења о извршењу 3 И бр. 1437/13 ОС у Неготину од 27.11.2013. са трошковима извршења на износ 22.390,00 динара
Предлог за извршење Станисављевић Југослава од 22.11.2013. на износ 53.432,00 динара са печатом решења о извршењу 4 И бр. 1433/13 ОС у Неготину од 27.11.2013. са трошковима извршења на износ 11.238,00 динара
Копија личне карте бр. 5018124 на име Станисављевић Југослав
Копија радне књижице на име Станисављевић Југослав

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 2.890 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
2.890 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  353.078,81 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  48,27 евра х 122,1726 дин/евру = 5.897,27 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 87.060,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 353.078,81 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 5.897,27 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 87.060,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАлбић Зоран
Светосавска бр 11, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 423.745,77 423.745,77 0,00 0,00 0,00 423.745,77 0,00 0,00

44 0,00 332.309,47 332.309,47 0,00 0,00 0,00 332.309,47 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 5.550,30 5.550,30 0,00б

0,00 85.886,00 85.886,00 0,00в

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

0,00 0,00 5.550,30 0,00

85.886,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених нето зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 2 П. 1 127/13 од 12.06.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Албић Зорану исплати износ од 2.720 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом на
исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате. Другом тачком изреке пресуде стечајни дужник је обавезан да на име трошкова поступка повериоцу исплати 52.676,00 динара
Предлог за извршење Албић Зорана од 17.10.2013. на износ 2.720 евра са печатом решења о извршењу 10 И бр. 1370/13 ОС у Неготину од 08.11.2013. са трошковима извршења на износ 22.002,00 динара
Предлог за извршење Албић Зорана од 04.11.2013. на износ 52.676,00 динара са печатом решења о извршењу 2 И бр. 1367/13 ОС у Неготину од 08.11.2013. са трошковима извршења на износ 11.208,00 динара
Копија личне карте бр. 7131805 на име Албић Зоран

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 2.720 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
2.720 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи 332.309,47 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  45,43 евра х 122,1726 дин/евру = 5.550,30 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 85.886,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 332.309,47 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 5.550,30 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 85.886,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМарковић Срђан
Мариоле Петровић 15, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 547.213,64 547.213,64 0,00 0,00 0,00 547.213,64 0,00 0,00

45 0,00 456.925,52 456.925,52 0,00 0,00 0,00 456.925,52 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 7.632,12 7.632,12 0,00б

0,00 82.656,00 82.656,00 0,00в

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

0,00 0,00 7.632,12 0,00

82.656,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених нето зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 4 П 1 - 54/12 од 03.12.2012.  којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Марковић Срђану исплати износ од 3.740 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом
на исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате. Другом тачком изреке пресуде стечајни дужник је обавезан да на име трошкова поступка повериоцу исплати 56.008,00 динара
Копија Радне књижице рег. бр. 16850 на име Марковић Срђан
Читач електронске личне карте бр. 6729373 на име Марковић Срђан
Предлог за извршење Марковић Срђана од 25.11.2013. на износ 3.740 евра + 56.008,00 динара са печатом решења о извршењу 10 И бр. 1429/13 ОС у Неготину од 27.11.2013. са трошковима извршења на износ 26.648,00 динара

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.740 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.740 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  456.925,52 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  62,47 х 122,1726 дин/евру = 7.632,12 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 82.656,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 456.925,52 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 7.632,12 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 82.656,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМијушковић Зорица
12. септембра бб/8

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 549.805,64 549.805,64 0,00 0,00 0,00 549.805,64 0,00 0,00

46 0,00 456.925,52 456.925,52 0,00 0,00 0,00 456.925,52 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 7.632,12 7.632,12 0,00б

0,00 85.248,00 85.248,00 0,00в

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

0,00 0,00 7.632,12 0,00

85.248,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених, а неисплаћених зарада
Стечајни управник је након прегледа пријаве потраживања захтевао уређење исте и доставу додатних доказа што је учињено поднеском од 15.04.2016.

Правни основ: Пресуда основног суда у Неготину 5.П1.59/12 од 04.12.2012.
Решење Основног суда у Неготину 5 П1.59/12 од 12.02.2013.
Предлог за извршење Зорице Мијушковић од 07.10.2013. на износ од 3.740,00 евра са печатом решења о извршењу 2. И бр. 1148/13 ОС Неготин од 17.10.2013. са трошковима извршења на износ 29.240,00 динара.
Закључак Основног суда у Неготину 1И-755/14 од 21.10.2014.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.740 евра што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. обрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка 3.740 евра х 122,1726 дин/евру што укупно износи 456.925,52
динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од 62,47 евра х 122,1726 дин/евру = 7.637,12 динара

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 85.248,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 456.925,52 динара

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 7.632,12 динара.

ђ. Потраживање на име трошкова признаје се у целости у укупном износу од 85.248,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоВиријевић Гојко
12. септембар 8 Б/7, Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 251.875,16 251.875,16 0,00 0,00 0,00 251.875,16 0,00 0,00

47 0,00 108.515,52 108.515,52 0,00 0,00 0,00 108.515,52 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 88.339,04 88.339,04 0,00б

0,00 55.020,60 55.020,60 0,00в

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

0,00 0,00 88.339,04 0,00

55.020,60

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу неисплаћених јубиларних награда за навршених 40 година непрекидног радног стажа

Правни основ: Пресуда Основног суда у Неготину бр. 4 П 1 - 549/10 од 10.11.2010.  којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Виријевић Гојку исплати износ од 108.515,52 дин, са законском затезном каматом на овај износ почев од 10.11.2010. до коначне исплате
Пресуда Апелационог суда у Београду Гж1 бр.6255/13 од 04.12.2015.
Копија личне карте бр. 7433105 на име Виријевић Гојко

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 108.515,52 динара.

б. Поверилац потражује законску затезну камату без приложеног обрачуна

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 55.020,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 108.515,52 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 88.339,04 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 55.020,00 динара.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСимић Благоје
Генерала Павла Илића 1а/12,

Неготин IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 186.924,08 186.924,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.924,08

48 0,00 186.924,08 186.924,08 0,00 0,00 0,00 0,00 186.924,08 О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  у
ц е л о с т и  з б о г
з а с т а р е л о с т и
сходно  одредбама
Закона о раду, члан
196.

а бГлавни 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

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за остварене а неисплаћене нето зараде

Правни основ: Решење Основног суда у Неготину бр. О.1964/2010 од 29.09.2010. којим се за наследника Зорана Симића проглашава његов син Благоје Симић

а. Пријављено потраживање од 1.530 евра према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. Обрачунава се у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
1.530 евра х 122,1726 дин/евру = 186.924,08 динара.

б. Потраживање се оспорава  у целости због застарелости:
Чланом 196 Закона о раду (Сл.гл. РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) прописано је да сва новчана потраживања из радног односа застаревају у року од 3 године од дана настанка обавезе.
Решење Основног суда у Неготину бр. О.1964/2010. којим се за наследника Зорана Симића проглашава његов син Благоје Симић донешено је  29.09.2010.године када је прекинут проток рока застарелости, и тог дана почео поново да тече. На дан подношења пријаве потраживања
Привредном суду у Зајечару  протекао  је рок дужи од 3 године.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСтрејић Димитрије
Бранка Перића 57, Неготин

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 83.077,37 83.077,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.077,37

49 0,00 83.077,37 83.077,37 0,00 0,00 0,00 0,00 83.077,37 П о т р а ж и в а њ е  у
износу  83.077,37
динара оспорава се
у  ц е л о с т и  з б о г
застарелости према
Закону о раду, члан
196.

а бГлавни 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

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених зарада

Правни основ: Поравнање о плаћању преосталих неплаћених зарада бр. М142 од 31.08.2010.
Потврда обрачунске службе ИХП Прахова о броју неисплаћених зарада
Читач електронске личне карте бр. 6064225 на име Стрејић Димитрије
Копија банковне картице на име Стрејић Димитрије

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 680 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
680 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  83.077,37 динара.

б. Потраживање у износу 83.077,37 динара се оспорава због застарелости према Закону о раду, члан 196.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПореска управа-Филијала Неготин
Трг Ђорђа Станојевића 2-4

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 8.017.124,22 8.017.124,22 0,00 0,00 0,00 8.017.124,22 0,00 0,00

50 0,00 7.889.578,99 7.889.578,99 0,00 0,00 0,00 7.889.578,99 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 127.545,23 127.545,23 0,00б

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

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

0,00 0,00 127.545,23 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу јавних прихода на дан 14.12.2015.

Правни основ: Стање неизмирених обавеза по основу јавних прихода на дан 14.12.2015. године по врстама јавних прихода;Записник о утврђеном пореском потраживању број 47-03-19/2016 од 10.02.2016. године; Консолидовани упит стања са стањем на дан 14.12.2015. године.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 7.889.578,99 динара.

б. Поверилац потражује камату на главни дуг у износу 127.545,23
Поверилац је у пријави обрачунао камату до дана отварања стечајног поступка 14.12.2015.
Поверилац потражује камату до исплате.
в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 7.889.578,99 динара.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 127.545,23 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоИванов Иван
Насеље Изворштица 9, 17540

Босилеград

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 195.441,99 195.441,99 0,00 0,00 0,00 170.787,56 0,00 24.654,43

51 0,00 103.846,71 103.846,71 0,00 0,00 0,00 103.846,71 0,00 Oспорава се камата
у  и з н о с у  о д
24.654,43  динара
к а о  н е п р а в и л н о
о б р а ч у н а т а .

аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 26.389,28 26.389,28 0,00б

0,00 65.206,00 65.206,00 0,00в

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

0,00 0,00 1.734,85 0,00

65.206,00

0,00 0,00

24.654,43е

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 2 П 1 - 310/12 од 01.11.2012. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Иванов Ивану исплати износ од 850 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом на
исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате. Другом тачком изреке пресуде стечајни дужник је обавезан да на име трошкова поступка повериоцу исплати 45.360,00 динара
Предлог за извршење Иванов Иванa од 04.12.2013. на износ 850 евра + 45.360,00 динара са печатом решења о извршењу 3 И бр. 1488/13 ОС у Неготину од 05.12.2013. са трошковима извршења на износ 19.846,00 динара
Обрачун камате
Копија банковне картице на име Иванов Иван, бр. рачуна 205-9011003945922-58 код Комерцијалне банке АД Београд
Копија личне карте бр. 3398971 на име Иванов Иван

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 850 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
850 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  103.846,71 динара.

б. Поверилац потражује камату према обрачуну у прилогу пријаве у износу 216 евра х 122,1726 дин/евру = 26.389,28 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 65.206,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 103.846,71 динара.

д. Признаје се камата на износ од 850 евра коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности , почев од 01.01.2012. год до коначне исплате , што износи
14,20 евра х 122,1726 дин/евру = 1.734,85 дин

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 65.206,00 динара.

е. Oспорава се камата у износу од 24.654,43 динара као неправилно обрачуната.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоРистић Мирјана
Балканска бр 5, 19206 Велики

извор

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 476.122,40 476.122,40 0,00 0,00 0,00 476.122,40 0,00 0,00

52 0,00 373.848,16 373.848,16 0,00 0,00 0,00 373.848,16 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.244,24 6.244,24 0,00б

0,00 96.030,00 96.030,00 0,00в

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

0,00 0,00 6.244,24 0,00

96.030,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 4 П1 - 87/13 од 22.07.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Ристић Мирјани исплати износ од 3.060 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом на
исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате.
Предлог за извршење Ристић Мирјане од 27.12.2013. на износ 3.060 евра са печатом решења о извршењу 3 И бр. 1584/13 ОС у Неготину од 30.12.2013. са трошковима извршења на износ 22.776,00 дин
Предлог за извршење Ристић Мирјане од 24.12.2013. на износ 61.686,00 дин са печатом решења о извршењу 2 И бр. 1575/13 ОС у Неготину од 25.12.2013. са трошковима извршења на износ 11.568,00 дин
Копија личне карте бр. 6170952 на име Ристић Мирјана
Решење Републичког фонда за ПИО запослених Филијала Бор од 21.07.2015.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.060 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.060 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  373.848,16 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  51,11 евра х 122,1726 дин/евру = 6.244,24 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 96.030,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 373.848,16 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 6.244,24 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 96.030,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоДОО Прахово-Комерц Неготин
Трг Ђорђа Станојевића 82/2

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 525.238.082,92 525.238.082,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.238.082,92

53 0,00 200.305.512,46 200.305.512,46 0,00 0,00 0,00 0,00 200.305.512,46 О с п о р а в а  с е
потраживање  за
главни дуг у износу
од  200.305.512,46
д и н а р а  с а
п р и п а д а ј у ћ о м
каматом у износу од
3 2 4 . 9 3 2 . 5 7 0 , 4 6
д и н а р а  з б о г
н е о с н о в а н о с т и .

а вГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 324.932.570,46 324.932.570,46 0,00б

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

324.932.570,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања по основу Уговора о међусобним финансијским позајмицама.

Правни основ: Уговор о међусобним финансијским позајмицама у оквиру ИХП Прахово закључен дана 01.01.2009. године; Уговор о међусобним финансијским позајмицама у оквиру ИХП Прахово закључен дана 01.01.2010. године; Уговор о међусобним финансијским позајмицама у оквиру
ИХП Прахово закључен дана 01.01.2011. године; Уговор о међусобним финансијским позајмицама у оквиру ИХП Прахово закључен дана 01.01.2012. године; Књиговодствена картица финансијских пласмана 305056 ИХП Прахово МЕГ доо ; Обрачун законске затезне камате број 28/14.12.15 на
износ од 324.932.570,72 динара

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 200.305.512,40 динара.

б. Поверилац потражује камату на главни дуг према обрачуну у прилогу пријаве у износу 324.932.570,40 динара.

в. Оспорава се потраживање за главни дуг у износу од 200.305.512,46 динара са припадајућом каматом у износу од 324.932.570,46 динара због неоснованости.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоДОО Еликсир (Elixir) Прахово
Падујевачки пут бб

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 24.679.200,92 24.679.200,92 0,00 0,00 0,00 643.162,88 0,00 24.036.038,04

54 0,00 20.877.098,44 20.877.098,44 0,00 0,00 0,00 605.832,10 20.271.266,34 Сходно  поднетом
компензационом
предлогу, оспорава
се потраживање за
главни дуг у износу
од  20.271.266,34
д и н а р а  с а
п р и п а д а ј у ћ о м
каматом у износу од
3 . 7 6 4 . 7 7 1 , 7 0
д и н а р а .

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 3.802.102,48 3.802.102,48 0,00б

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

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

0,00 0,00 37.330,78 0,00

0,00

0,00 0,00

3.764.771,70ђ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу неплаћених рачуна
Поверилац је допуном изјаве потраживања од 04.05.2016. доставио нову изјаву о компензацији бр 2258/2016 на целокупан износ потраживања уважавајући обрачун камате стечајног дужника према повериоцу.
Стечајни дужник је у својим пословним књигама евидентирао задужења по наведеном основу.

Правни основ: Рачуни о извршеним услугама и обрачун камате по истим рачунима.
Изјава о пребијању од бр 1295/1 од 18.02.2016.
Изјава о пребијању од бр 2258/2016 од 04.05.2016.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ 20.877.098,44 динара.

б. Поверилац потражује камату према обрачуну у прилогу пријаве у износу 3,802.102,48 динара.

в. Признаје се потраживање у износу од 605.832,10 динара по рачунима бр. 250000500056 од 31.05.2015. и  250000500103 од 30.06.2015. које се сходно одредбама Закона о стечају чл. 83. не може пребијати јер је потраживање стечено у последњих шест месеци пре подношења предлога за
покретање стечајног поступка (19.11.2015.)

г. Признаје се камата у износу од 37.330,78 динара по рачунима бр. 250000500056 од 31.05.2015. и  250000500103 од 30.06.2015. која се сходно одредбама Закона о стечају чл. 83. не може пребијати јер је потраживање стечено у последњих шест месеци пре подношења предлога за
покретање стечајног поступка (19.11.2015.)

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 20.271.266,34 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

ђ. Потраживање на име камате оспорава се у износу од 3.764.771,70 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЕликсир Груп (Eliksir Group) Шабац
Хајдук Велјкова 1, Шабац

а

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 21.870.335,63 21.870.335,63 0,00 0,00 0,00 21.870.335,63 0,00 0,00

55 0,00 14.792.383,00 14.792.383,00 0,00 0,00 0,00 14.792.383,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 7.077.952,63 7.077.952,63 0,00

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

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

0,00 0,00 7.077.952,63 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 уговора о преузимању (откупу) потраживања запослених и бивших запослених, закључених у периоду март/април 2013.

Правни основ: Уговори о преузимању (откупу) потраживања закључених између ДОО за производњу промет и услуге Еликсир  Гроуп Шабац и бивших запослених сада стечајног дужника ИХП МЕГ ДОО Прахово који су закључени у периоду од 18.03.2013. године до 08.04.2013. године.
Уговори о преузимању (откупу) потраживања закључених између ДОО за производњу промет и услуге Еликсир  Гроуп Шабац и бивших запослених сада стечајног дужника ИХП МЕГ ДОО Прахово закључени су на основу Поравнања о плаћању преосталих неплаћених зарада и службене
евиденције сада стечајног дужника о преосталим тада неплаћеним зарадама.
Поравнања о плаћању преосталих неплаћених зарада закључена су у периоду од 02.08.2010. године до 31.08.2010. године.

а. Потраживање се признаје у целости и сврстава у трећи исплатни ред.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПоркариновић Љубиша
с. Буковче, 19316 Кобишница

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 490.085,64 490.085,64 0,00 0,00 0,00 490.085,64 0,00 0,00

56 0,00 456.925,52 456.925,52 0,00 0,00 0,00 456.925,52 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 7.632,12 7.632,12 0,00б

0,00 25.528,00 25.528,00 0,00в

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

0,00 0,00 7.632,12 0,00

25.528,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених а неисплаћених зарада

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 2 П1 - 149/13 од 11.06.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Поркариновић Љубиши исплати износ од 3.740 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са
каматом на исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате. Другом тачком изреке пресуде стечајни дужник је обавезан да на име трошкова поступка повериоцу исплати 57.206,00
динара
Предлог за извршење Поркариновић Љубише од 28.10.2013. на износ 3.740 евра са печатом решења о извршењу 10 И бр. 1288/13 ОС у Неготину од 30.10.2013. са трошковима извршења на износ 25.528,00 дин
Копија личне карте бр. 132956 на име Поркариновић Љубиша
Копија радне књижице рег. бр. 8084 на име Поркариновић Љубиша

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.740 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.740 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  456.925,52 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  62,47 евра х 122,1726 дин/евру = 7.632,12 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 25.528,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 456.925,52 динара.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 7.632,12 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 25.528,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈП Електропривреда Србије
Београд

Царице Милице 2, Београд

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 167.878.212,80 167.878.212,80 0,00 0,00 0,00 167.878.212,80 0,00 0,00

57 0,00 134.992.536,74 134.992.536,74 0,00 0,00 0,00 134.992.536,74 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 32.885.676,06 32.885.676,06 0,00б

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

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

0,00 0,00 32.885.676,06 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживае по основу продаје електричне енергије са потпуним снабдевањем и потраживање по основу обрачунате законске затезне камате до дана отварања

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Привредног суда у Београду Посл.бр.16.П.410/14 од 10.03.2014. године;
Рачуни који су наведени у пресуди Привредног суда у Београду Посл.бр.16.П.410/14 од 10.03.2014. године и Обрачуни законске затезне камате за неблаговремено измирење рачуна који су наведени у пресуди  Привредног суда у Београду Посл.бр.16.П.410/14 од 10.03.2014. године.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 134.992.536,70 динара.

б. Поверилац потражује камату наглавни дуг у износу од 32.885.676,06 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 134.992536,70 динара.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 32.885.676,06 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЗлатица Алексић
с. Чубра, 19300 Неготин

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 458.320,40 458.320,40 0,00 0,00 0,00 458.320,40 0,00 0,00

58 0,00 373.848,16 373.848,16 0,00 0,00 0,00 373.848,16 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.244,24 6.244,24 0,00б

0,00 78.228,00 78.228,00 0,00в

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

0,00 0,00 6.244,24 0,00

78.228,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених, а неисплаћених зарада Матовић Мирослава по основу наслеђа потраживања.
С обзиром да у пријави потраживања није дотављен доказ о наслеђу предметног потраживања стечајни управник је дописом од повериоца захтевао уређење пријаве потраживања са доставом траженог доказа што до момента израде листе није учињено.
Поверилац је 07.06.2016. доставио Привредном суду у Зајечару Потврду Основног суда у Неготину да је у току оставински поступак бр 1801/15 иза смрти покојног Матовић Мирослава
Поверилац је 10.08.2016. доставио Привредном суду у Зајечару доказ - Решење о наслеђивању О 1801/15 од 15.06.2016. о заоставштини покојног Мирослава Матовића из Чубре којим се супруга Златица Алексић оглашава за наследницу неисплаћених потраживања по основу правноснажне
пресуде П 356/13 ОС НГ од 02.12.2013.
Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Основног суда у Неготину бр. 10 П1 - 356/13 од 02.12.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Матовић Мирославу исплати износ од 3.060 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са
каматом на исти износ коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате. Другом тачком изреке пресуде стечајни дужник је обавезан да на име трошкова поступка повериоцу исплати 55.328,00
динара
Извод из матичне књиге умрлих на име Мирослав Матовић
Предлог за извршење Матовић Мирослава од 03.04.2014. на износ 3.060 евра са печатом решења о извршењу 3 И бр. 274/14 ОС у Неготину од 07.04.2014. са трошковима извршења на износ 22.900,00 дин
Копија личне карте бр. 7253123 на име Алексић Златица

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.060 евра, што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. oбрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка
3.060 евра х 122,1726 дин/евру, што укупно износи  373.848,16 динара.

б. Поверилац потражује камату обрачунату по стопи Европске централне банке у укупном износу од  51,11 евра х 122,1726 дин/евру = 6.244,24 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 78.228,00 динара.

г. Признаје се потраживање главног дуга у износу 373.848,16 динара

д. Признаје се потраживање на име камате у износу од 6.244,24 динара

ђ. Признаје се потраживање на име трошкова у износу 78.228,00 динара
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоРатковић Зоран
ул. 12. септембра Л-Б1/24, 19300

Неготин

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 57.654,00 57.654,00 0,00 0,00 0,00 57.654,00 0,00 0,00

59 0,00 46.686,00 46.686,00 0,00 0,00 0,00 46.686,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

0,00 10.968,00 10.968,00 0,00б

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

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

10.968,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених, а неисплаћених зарада

Правни основ: Правоснажна пресуда Основног суда у Неготину бр. 1 П1 - 89/13 од 21.03.2013. којом је стечајни дужник обавезан да повериоцу Ратковић Зорану исплати износ од 3.060 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, заједно са каматом на исти износ
коју прописује Европска централна банка у динарској противвредности  обрачунатој на исти начин, почев од 01.01.2012. год до коначне исплате. Другом тачком изреке пресуде стечајни дужник је обавезан да на име трошкова поступка повериоцу исплати 46.686,00 динара
Предлог за извршење Ратковић Зорана од 14.10.2013. на износ 46.686,00 дин са печатом решења о извршењу 2 И бр. 1254/13 ОС у Неготину од 15.10.2013. са трошковима извршења на износ 10.968,00 дин
Решење Основног суда у Неготину бр. 1 П1 - 89/13 од 27.05.2013. којим се исправља пресуда Основног суда у Неготину П1.89/13 од 21.03.2013.
Копија личне карте бр. 3668757 на име Ратковић Зоран
Копија радне књижице рег. бр. 9676 на име Ратковић Зоран

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 46.686,00 динара.

б. Поверилац на име трошкова потражује износ од 46.686,00 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 46.686,00 динара.

г. Потраживање на име трошкова признаје се у целости у укупном износу од 10.968,00 динара

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЖивановић Ђура
с. Браћевац, 19315 Браћевац

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 145.385,39 145.385,39 0,00 0,00 0,00 145.385,39 0,00 0,00

60 0,00 145.385,39 145.385,39 0,00 0,00 0,00 145.385,39 0,00аГлавни 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

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених, а неисплаћених зарада

Правни основ: Поравнање о плаћању преосталих неплаћених зарада од 30.08.2010. године.
Копија личне карте бр. 3404170
Картица текућег рачуна код Комерцијалне банке

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 1.190 евра што се према Закону о стечају чл. 81. ст.  3. обрачунава у динарској противвредности према званичном средњем курсу НБС на дан отварања стечајног поступка 1.190 евра х 122,1726 дин/евру што укупно износи 145.385,39
динара
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСтечајна маса ИХП Прахово-
Ђубрива у стечају

Прахово

в

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 602.125,84 602.125,84 0,00 0,00 0,00 405.500,00 0,00 196.625,84

61 0,00 405.500,00 405.500,00 0,00 0,00 0,00 405.500,00 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

0,00 О с п о р а в а  с е
потраживање  за
законску  затезну
к а м а т у   к а о
н е о с н о в а н о .

аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 196.625,84 196.625,84 0,00б

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

196.625,84г

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања по основу парничних трошкова у поступку П 305/12

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Привредног суда у Зајечару Посл.бр.1 П.305/2012 22.01.2013. године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 405.500,00 динара.

б. Поверилац потражује камату према обрачуну законске затезне камате у прилогу пријаве у износу 196.625,84 динара.
Поверилац потражује камату до исплате.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 405.500,00 динара.

г. У целости се оспорава потраживање за законску затезну камату на трошкове парничног поступка као неосновано.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоИХП Прахово-Крајина ДОО
Прахово

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 136.566.092,74 136.566.092,74 0,00 0,00 0,00 41.127.851,39 0,00 95.438.241,35

62 0,00 92.181.804,55 92.181.804,55 0,00 0,00 0,00 27.545.088,29 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

64.636.716,26 Због  застарелости,
о с п о р а в а  с е
потраживање  за
главни дуг у износу
од  51.208.610,87
д и н а р а  с а
п р и п а д а ј у ћ о м
каматом у износу од
2 5 . 2 8 8 . 0 4 9 , 1 8
д и н а р а .
С х о д н о
п р е д л о ж е н о ј
компензацији која је
поднета  уз  пријаву
п о т р а ж и в а њ а
оспорава се главни
дуг  у  износу  од
1 3 . 4 2 8 . 1 0 5 , 3 9
д и н а р а  с а
п р и п а д а ј у ћ о м
каматом у износу од
5 . 5 1 3 . 4 7 5 , 9 1
д и н а р а .

а вГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 44.384.288,19 44.384.288,19 0,00б

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

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

0,00 0,00 13.582.763,10 0,00

0,00

0,00 0,00

30.801.525,09г

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по књиговодственим контима

Правни основ: Књиговодствене картице заједничког књиговодства два зависна предузећа - конта 20000 и 23000
а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 2.682.997,68 динара по картици конта 20000 и износ од 89.498.806,87 динара по картици конта 23000.

б. Поверилац на име камате потражује износ од 1.193.280,59 динара по основу картице конта 20000 и износ од 43.191.007,60 динара по основу картице конта 23000, укупно 44.384.299,19 динара.

Поверилац пријавио камату сходно члану 85 став 3 Закона о стечају.
в. Оспорава се потраживање повериоца на име главног дуга по картици конта 23000 у износу 51.208.610,87 динара као застарело потраживање са валутом старијом од 21.01.2013. содно одредбама чл. 374 ЗОО
Оспорава се потраживање повериоца на име главног дуга у износу 13.428.105,39 динара с обзиром да је стечајни дужник у пријави потраживања према стечајном повериоцу, овде ИХП Крајина ДОО у стечају, поднео захтев за пребијање потраживања.

г. Оспорава се потраживање повериоца на име камате по картици конта 23000 у износу 25.288.049,18 динара с обзиром да је главни дуг застарело потраживање са валутом старијом од 21.01.2013. содно одредбама чл. 374 ЗОО
Оспорава се потраживање повериоца на име камате у износу 5.513.475,91 динара с обзиром да је стечајни дужник у пријави потраживања према стечајном повериоцу, овде ИХП Крајина ДОО у стечају, поднео захтев за пребијање потраживања.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСимоновић Ивана
Хајдук Вељкова 84

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 646.968,56 646.968,56 0,00 0,00 0,00 412.424,50 0,00 234.544,06

63 0,00 356.846,32 356.846,32 0,00 0,00 0,00 356.846,32 0,00 Оспорава се камата
у износу 234.544,06
к а о  н е п р а в и л н о
о б р а ч у н а т а

аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 241.482,24 241.482,24 0,00б

0,00 48.640,00 48.640,00 0,00в

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

0,00 0,00 6.938,18 0,00

48.640,00

0,00 0,00

234.544,06е

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу остварених, а неисплаћених нето зарада

Правни основ: Решење о заоставштини пок. Зорана Симоновића бр О. 1538/15 од 23.02.2016.
Правоснажна пресуда Основног суда у Неготину бр П.1.-428/13 од 24.09.2013.
Копија личне карте Иване (пок. Зорана) Симоновића бр 6931496
Пресуда Гж1.бр.6721/13 од 20.11.2013. Апелационог суда у Београду којом је потврђена пресуда П.1.-428/13 ОС НГ
Копија картице текућег рачуна - банка Интеса
Предлог за извршење Зорана Симоновића од 01.09.2015.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 356.846,32 динара.

б. Поверилац на име камате дуга потражује износ од 241.482,24 динара

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 646.968,56 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у укупном износу од 373.848,16 динара

д. Потраживање на камате признаје се у 56,79 евра х 122,1726 дин/евру што укупно износи 6.938,18 динара.

ђ. Потраживање на име трошкова признаје се у целости у укупном износу од 48.640,00 динара

е. Оспорава се камата у износу од 234.544,06 динара као неправилно обрачуната с обзиром да је пресудом п.1. 428/13 одређена камата у динарској противвредности коју прописује Европска централна банка по средњем курсу на дан исплате
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоИХП Прахово Холдинг АД Прахово-
у стечају
Прахово IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 707.946.736,85 707.946.736,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707.946.736,85

64 0,00 348.894.995,95 348.894.995,95 0,00 0,00 0,00 0,00 348.894.995,95 Због  застарелости,
о с п о р а в а  с е
потраживање  за
главни дуг у износу
од  333.128.341,95
д и н а р а  с а
п р и п а д а ј у ћ о м
каматом у износу од
3 5 1 . 6 2 1 . 8 2 2 , 7 9
д и н а р а .
Оспорава се главни
дуг  у  износу  од
1 5 . 7 6 6 . 6 5 4 , 7 6
д и н а р а  и
припадајућа камата
у  и з н о с у  о д
7.429.918,11 динара
- за наведени износ
поднет  је  предлог
за компензацију од
стране повериоца.
Због неоснованости
оспорава се захтев
п о в е р и о ц а  з а
и с п л а т у  к а м а т е
сходно  плану  85
став  3  Закона  о
стечају .

а вГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 359.051.740,90 359.051.740,90 0,00б

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

359.051.740,90г

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име дуга по књиговодственим контима

Правни основ: Књиговодствене картице заједничког књиговодства два зависна предузећа - конта 20000 и 23000

а. Поверилац на име главног дуга потражује 348.894.995,95 динара

б. Поверилац пријавио камату до исплате.

в. Оспорава се потраживање на име главног дуга по књиговодственој картици 305056 у укупном износу од 600.442,53 динара као застарело потраживање старије од три године сходно одредбама члана 374. ЗОО

Оспорава се потраживање на име главног дуга по књиговодственој картици 23000 у укупном износу од 332.527.898,66 динара као застарело потраживање старије од три године сходно одредбама члана 374. ЗОО
Оспорава се потраживање на име главног дуга по књиговодственој картици 23000 у укупном износу од 11.511.904,49 динара с обзиром да је стечајни дужник у пријави потраживања према стечајном повериоцу, овде ИХП Холдинг у стечају, поднео захтев за пребијање потраживања.

Оспорава се потраживање на име главног дуга по књиговодственој картици 20000 у укупном износу од 4.254.750,27 динара с обзиром да је стечајни дужник у пријави потраживања према стечајном повериоцу, овде ИХП Холдинг у стечају, поднео захтев за пребијање потраживања.

Укупно на име међусобног пребијања потраживања оспорава се износ главног дуга од 15.766.654,76 динара

г. Оспорава се потраживање на име камате по књиговодственој картици 305056 у укупном износу од 449.936,00 динара с обзиром да је главни дуг оспорен као застарело потраживање старије од три године сходно одредбама члана 374. ЗОО

Оспорава се потраживање на камате по књиговодственој картици 23000 у укупном износу од 351.171.886,79 динара с обзиром да је главни дуг застарело потраживање старије од три године сходно одредбама члана 374. ЗОО
Оспорава се потраживање на име камате по књиговодственој картици 23000 у укупном износу од 5.538.262,69 динара с обзиром да је стечајни дужник у пријави потраживања према стечајном повериоцу, овде ИХП Холдинг у стечају, поднео захтев за пребијање потраживања.

Оспорава се потраживање на камате по књиговодственој картици 20000 у укупном износу од 1.891.655,42 динара с обзиром да је стечајни дужник у пријави потраживања према стечајном повериоцу, овде ИХП Холдинг у стечају, поднео захтев за пребијање потраживања.

Укупно на име међусобног пребијања потраживања оспорава се износ камате од 7.429.918,11 динара
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