
Број предмета: Ст. 339/2010

Стечајни дужник: А.Д. " ДРАЧА" трговина на мало и велико, Гуча

Датум отварања стечајног поступка: 24.08.2010.

Датум израде листе

18.01.2018.

АЛСУ

Стечајни управник

Повереник

Ацо Милошевић

на дан 18.01.2018. 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 87.137.220,47 87.137.220,47 0,00 5.647.066,50 0,00 67.487.618,01 129.200,47 13.873.335,49

0,00 66.200.887,68 66.200.887,68 0,00 5.647.066,50 0,00 50.853.019,32 9.700.801,86

(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 20.252.489,18 20.252.489,18 0,00

0,00 683.843,61 683.843,61 0,00

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

0,00 0,00 15.950.755,08 129.200,47

683.843,61

0,00 0,00

4.172.533,63

0,00

0,00

П О Т Р А Ж И В А Њ А

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМеридиан инвест
Београд, Милентија Поповића 5а

б

У К У П Н О: 0,00 107.567,00 107.567,00 0,00 0,00 0,00 107.567,00 0,00 0,00

1 0,00 107.567,00 107.567,00 0,00 0,00 0,00 107.567,00 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

Опис потраживања:  Потраживање за извршене услуге по Уговору
Правни основ: Уговор о пружању услуга.
а. Поверилац је пријавио потраживање на име главног дуга по Уговору о пружању услуга број 131/И од 10.06.2008 године.
б. Признато је у целини пријављено потраживање на име главног дуга, као трећи исплатни ред. Висина пријављеног потраживања се слаже са књиговодственим стањем код стечајног дужника.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоКЊАЗ МИЛОШ
Јужна индустријска зона бб

Аранђеловац

У К У П Н О: 0,00 157.177,01 157.177,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.177,01

2 0,00 157.177,01 157.177,01 0,00 0,00 0,00 0,00 157.177,01 О с п о р е н о  ј е  у
целини пријављено
потраживање  због
застарелости.

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

Опис потраживања:  Потраживање за невраћену амбалажу.
Правни основ: Рачун и извод отворених ставки
а. Пријављено је потраживање за невраћену амбалажу по рачуну број 103/3677 од 20.03.2000 године.
б. Оспорено је у целини пријављено потраживање стечајног повериоца, због застарелости. Рачун на коме се базира пријава потраживања датира из 2000 године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈП "ДИРЕКЦИЈА за изградњу и
комуналну делатност"

Лучани ЈА бр. 12.

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 327.822,69 327.822,69 0,00 0,00 0,00 327.822,69 0,00 0,00

3 0,00 299.673,00 299.673,00 0,00 0,00 0,00 299.673,00 Условно се признаје
законска  зетезна
камата на износ од
257.005,00  динара
о д  2 4 . 0 8 . 2 0 1 0
године до исплате и
н а  и з н о с  о д
42.668,00 динара од
28.09.2010  године
до  исплате.

0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 7.409,69 7.409,69 0,00б

0,00 20.740,00 20.740,00 0,00в

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

0,00 0,00 7.409,69 0,00

20.740,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за комуналне услуге
Правни основ: Решење о извршењу Привредног суда у Чачку Ив 1179/2010 од 02.06.2010.
а. Поверилац је пријавио потраживање на основу Решења о извршењу Ив. 1179/2010 Привредног суда у Чачку износ од 257.005,00 динара и потраживање за неплаћене комуналне услуге за период мај - август 2010 године износ од 42.668,00 динара.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на главни дуг по Решењу о извршењу, од 25.05.2010 године до исплате и на дуг за период мај - август од 28.09.2010 године, до исплате. Стечајни управник је извршио обрачун камате до покретања стечаја.
в. Поверилац је пријавио потраживање за трошкове извршења у предмету привредног суда у чачку Ив 1179/2010
г. Признато је у целини пријављено потраживање на име главног дуга.
д. Признато је у целини пријављено потраживање на име законске затезне камате обрачунате до покретања стечаја.
ђ. Признати су трошкови извршног поступка.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоРепублика Србија - Општина
Лучани - Општинска управа

Лучани

в, г

У К У П Н О: 0,00 6.356.325,41 6.356.325,41 0,00 0,00 0,00 6.302.868,41 53.457,00 0,00

5 0,00 5.387.135,19 5.387.135,19 0,00 0,00 0,00 5.387.135,19 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 969.190,22 969.190,22 0,00б

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

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

0,00 0,00 915.733,22 53.457,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за порез на имовину, накнаду за коришћење грађевинског земљиштаи комуналну таксу.
Правни основ: Решења и картице.
а. Пријављено је потраживање на име накнаде за коришћење грађевинског земљишта износ од 1.452.643,00 динара, на име пореза на имовину износ од 2.211.042,89 динара, на име локалне комуналне таксе износ од 1.366.310,99 динара, на име пореза на земљиште
износ од 51.792,31 динара и на име општинског самодоприноса износ од 305.346,00 динара.
б. Пријављено је потраживање на име камате од доспећа решења на наплату до 10.09.2010 године.
в. Признато је потраживање на име накнаде за коришћење грађевинског земљишта износ од 1.452.643,00 динара, на име пореза на имовину износ од 2.211.042,89 динара, на име локалне комуналне таксе износ од 1.366.310,99 динара, на име пореза на земљиште
износ од 51.792,31 динара и на име општинског самодоприноса износ од 305.346,00 динара.
г. Признато је потраживање на име камате од доспећа решења на наплату до 10.09.2010 године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЕлектродистрибуција
Чачак

б

У К У П Н О: 0,00 247.986,53 247.986,53 0,00 0,00 0,00 247.986,53 0,00 0,00

6 0,00 247.986,53 247.986,53 0,00 0,00 0,00 247.986,53 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

Опис потраживања:  Потраживање за испоручену ел. енергију
Правни основ: Рачуни
а. Пријављено је потраживање за неплаћену утрошену елекртичну енергију, до покретања стечајног поступка.
б. Признато је у целини пријављено потраживање.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоТелеком Србија
Извршна јединица Чачак Господар

Јованова бр. 20.

г

У К У П Н О: 0,00 74.251,84 74.251,84 0,00 0,00 0,00 74.251,84 0,00 0,00

7 0,00 60.604,41 60.604,41 0,00 0,00 0,00 60.604,41 Условно се признаје
законска  затезна
камата  на  укупно
п р и з н а т о
потраживање  од
п о к р е т а њ а
стечајног  поступка
до  исплате.

0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 2.211,17 2.211,17 0,00б

0,00 11.436,26 11.436,26 0,00в

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

0,00 0,00 2.211,17 0,00

11.436,26

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за услуге
Правни основ: Решења о извршењу Привредног суда у Чачку
а. Пријављено је потраживање по основу Решења и извршењу Привредног суда у Чачку Ив. 1745/2010 и 1421/2010.
б. Пријављено је потраживање за камату од подношења предлога за покретање стечајног поступка (14.04.2010.) до коначне исплате.
в. Поверилац је пријавио потраживање за трошкове у извршном поступку
г. Признато је  уцелини пријављено потраживање на име главног дуга.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II 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 осталоБИП фабрика пива
Београд, Булевар Војводе Путника

бр. 5.

У К У П Н О: 0,00 8.947.857,88 8.947.857,88 0,00 0,00 0,00 6.694.736,14 63.202,02 2.189.919,72

8 0,00 3.361.713,36 3.361.713,36 0,00 0,00 0,00 3.361.713,36 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 5.524.527,39 5.524.527,39 0,00

0,00 61.617,13 61.617,13 0,00

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

0,00 0,00 3.271.405,65 63.202,02

61.617,13

0,00 0,00

2.189.919,72

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по Решењу о извршењу Трговинског суда у Чачку
Правни основ: Решење о извршењу Трговинског суда у Чачку Ив.бр. 1983/04од 24.12.2004 године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоФонд за развој
Кнез Михаилова бр. 14. Београд

У К У П Н О: 0,00 13.035.641,77 13.035.641,77 0,00 0,00 0,00 13.035.641,77 0,00 0,00

9 0,00 12.176.001,96 12.176.001,96 0,00 0,00 0,00 12.176.001,96 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 859.639,81 859.639,81 0,00б

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

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

0,00 0,00 859.639,81 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по Уговорима о кредиту
Правни основ: Уговори о кредиту
а. Пријављено је потраживање по Уговорима о кредиту, број: 1548, 2461, 1386/1713 и 1610/1714 у износу од 12.271.203,10 динара. Пријављене су и негативне курсне разлике у износу од 95.201,14 динара.
б. Пријављено је потраживање на име обрачунате камате у износу од 859.639,81 динара
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПољичак Милица
Војводе Степе бр. 1. Гуча

У К У П Н О: 0,00 407.848,69 407.848,69 0,00 0,00 0,00 363.954,24 12.541,45 31.353,00

10 0,00 292.871,00 292.871,00 0,00 0,00 0,00 261.518,00 Условно се признаје
законска  затезна
камата  на  износ
признатог  главног
дуга  од  24.08.2010
г о д и н е ,  д о
10.09.2010 године, у
износу од 12.541,45
динара.

31.353,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног дуга јер
ј е  и з в р ш е н а
исплата  износа  од
31.089,00  динара,
дана  12 .01 .2010
године.

аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 95.523,69 95.523,69 0,00б

0,00 19.454,00 19.454,00 0,00в

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

0,00 0,00 82.982,24 12.541,45

19.454,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за неисплаћене зараде.
Правни основ: Пресуда Општинског суда у Гучи П. бр. 397/2008 од 26.05.2009 године и Решење о извршењу И.бр. 10810/10 од 12.02.2010 године.
а. Пријављено је потраживање на име главнод дуга, за неисплаћене зараде, топли оброк, регрес и отпремнину.
б. Пријављено је потраживање на име обрачунате законске затезне камате од доспећа за плаћање до 10.09.2010 године.
в. Пријављено је потраживање за трошкове извршења.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II 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 осталоТРИГЛАВ КОПАОНИК
Краља Петра бр. 28. Београд

б, в

У К У П Н О: 0,00 83.740,66 83.740,66 0,00 0,00 0,00 81.901,29 0,00 1.839,37

11 0,00 66.288,65 66.288,65 0,00 0,00 0,00 66.288,65 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 17.452,01 17.452,01 0,00

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

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

0,00 0,00 15.612,64 0,00

0,00

0,00 0,00

1.839,37

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за премије осигурања
Правни основ: Уговори о осигурању
а. Пријављено је потраживање за премије осигурања.
б. Признато је у целини пријављено потраживање на име главног дуга.
в. Признато је у целини пријављено потраживање на име законске затезне обрачунате до покретања стечајног поступка.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II 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 осталоЗавод за јавно здравље
Ул. Др. Драгише Мишовића бр. 25.

Чачак

У К У П Н О: 0,00 16.208,83 16.208,83 0,00 0,00 0,00 8.468,68 0,00 7.740,15

12 0,00 10.886,00 10.886,00 0,00 0,00 0,00 5.002,00 5.884,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног дуга за
плаћене  износе .
Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
и м е  з а к о н с к е
затезне камате која
с е  о д н о с и  н а
плаћене  износе .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 5.322,83 5.322,83 0,00а

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

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

0,00 0,00 3.466,68 0,00

0,00

0,00 0,00

1.856,15

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по рачунима за услуге
Правни основ: Рачуни
а. Пријављено је потраживање за законску затезну камату обрачунату до 30.06.2010 године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПореска управа Гуча
Јавно правобранилаштво Цара

Лазара бр. 38. Краљево

в

У К У П Н О: 0,00 26.861.941,62 26.861.941,62 0,00 0,00 0,00 23.131.141,00 0,00 3.730.800,62

13 0,00 17.178.882,92 17.178.882,92 0,00 0,00 0,00 14.775.238,00 Условно се признаје
законска  затезна
камата  обрачуната
о д  2 4 . 0 8 . 2 0 1 0
године  до  исплате.

2.403.644,92 О с п о р е н о  ј е
потраживање  због
застаре

а гГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 9.683.058,70 9.683.058,70 0,00б

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

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

0,00 0,00 8.355.903,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.327.155,70д

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за порезе и доприносе
Правни основ: Аналитичке картице
а. Пријављено је потраживање на име пореза на зараде износ од 1.660.138,94 динара, пореза на друге приходе износ од 667.980,18 динара, пореза на добит предузећа износ од 950.599,46 динара, пореза на промет дуванских прерађевина алкохолних пића и кафе
износ од 229.236,25 динара, пореза на промет производа - општи режим износ од 1.130.089,56 динара, пореза на промет услуга износ од 774.045,03 динара, доприноса пио на терет радника износ од 187.327,24 динара, доприноса за здравство на терет радника износ
од 4.022.931,45 динара, доприноса за осигурање за случај незапослености на терет радника износ од 615.628,97 динара, допринос пио на терет послодавца износ од 181.558,37 динара,   доприноса за здравство на терет послодавца износ од 4.037.238,84 динара,
доприноса за осигурање за случај незапослености на терет послодавца износ од 613.455,58 динара, трошкова управног поступка износ од 76.500,00 динара, новчаних казни износ од 1.415.750,00 динара, остали приходи износ од 240.138,49 динара, допринос за
здравство за боловање износ од 316.416,11 динара, допринос за пио боловање износ од 12.442,94 динара и трансфери износ од 41.153,51 динара. Пријављено је потраживање у другом исплатном реду износ од 6.252,00 динара.
б. Пријављено је потраживање на име обрачунате камате до 24.08.2010 године, а све са законском затезном каматом до коначне исплате.
в. Признато је потраживање на име доприноса за ПИО у износу од 264.022,50 динара као први исплатни ред, јер се на основу аналитичких картица види да се ови доприноси односе на 2010 годину, јануар, фебруар и март месец. Признато је потраживање које је
пријављено у другом исплатном реду, у оквиру трећег исплатног реда, јер није вршено утврђивање обавеза по основу пореза и доприноса у периоду од три месеца пре покретања стечајног поступка. Признато је потраживање на име пореза на зараде износ од
1.660.138,94 динара, пореза на друге приходе износ од 667.980,18 динара, пореза на добит предузећа износ од 950.599,46 динара, доприноса пио на терет радника износ од 187.327,24 динара, доприноса за здравство на терет радника износ од 4.022.931,45 динара,
доприноса за осигурање за случај незапослености на терет радника износ од 615.628,97 динара, допринос пио на терет послодавца износ од 181.558,37 динара,   доприноса за здравство на терет послодавца износ од 4.037.238,84 динара, доприноса за осигурање за
случај незапослености на терет послодавца износ од 613.455,58 динара, трошкова управног поступка износ од 76.500,00 динара, новчаних казни износ од 1.415.750,00 динара, остали приходи износ од 240.138,49 динара, допринос за здравство за боловање износ од
316.416,11 динара, допринос за пио боловање износ од 12.442,94 динара и трансфери износ од 41.153,51 динара, у трећем исплатном реду.
г. Оспорено је потраживање на име пореза на промет дуванских прерађевина алкохолних пића и кафе износ од 229.236,25 динара, пореза на промет производа - општи режим износ од 1.130.089,56 динара, пореза на промет услуга износ од 774.045,03 динара, због
застарелости.
д. Оспорено је потраживање на име  камате обрачунате на порез на промет дуванских прерађевина алкохолних пића и кафе, пореза на промет производа - општи режим, пореза на промет услуга, због застарелости главног дуга.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II 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 осталоМашинац
Пухово

У К У П Н О: 0,00 3.940.863,71 3.940.863,71 0,00 0,00 0,00 3.299.472,06 0,00 641.391,65

14 0,00 2.626.060,30 2.626.060,30 0,00 0,00 0,00 2.626.060,30 0,00 О с п о р е н о  ј е  у
ц е л и н и
потраживање  због
тога  што су  на  обе
пресуде  на  којима
се  базира  пријава
п о т р а ж и в а њ а ,
у л о ж е н е  ж а л б е
П р и в р е д н о м
апелационом  суду.

аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 744.207,19 744.207,19 0,00

0,00 570.596,22 570.596,22 0,00

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

0,00 0,00 102.815,54 0,00

570.596,22

0,00 0,00

641.391,65

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу пресудама Трговинског суда у Чачку П.бр. 368/2006 и П.бр. 113/2010.

Правни основ:  Пресуде Трговинског суда у Чачку П.бр. 368/2006 и П.бр. 113/2010.
а. Пријављено је потраживање по првостепеним пресудама које нису правоснажне.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЖитопромет
Ивањица

в

У К У П Н О: 0,00 524.003,88 524.003,88 0,00 0,00 0,00 513.632,84 0,00 10.371,04

15 0,00 426.478,92 426.478,92 0,00 0,00 0,00 426.478,92 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 97.524,96 97.524,96 0,00б

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

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

0,00 0,00 87.153,92 0,00

0,00

0,00 0,00

10.371,04

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за испоручену робу
Правни основ: Рачуни почев од 16.06.2008 године до 16.06.2010. године.
а. Пријављено је потраживање по рачунима за испоручену робу
б. Пријављено је потраживање на име обрачунате законске затезне камате од доспећа сваког рачуна за плаћање до покретања стечаја, 24.08.2010 године.
в. Признато је у целини пријављено потраживање на име главног дуга.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II 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 осталоЗАДРУГАР - ДРАЧА КОМПАНИЈА
Чачак

У К У П Н О: 0,00 2.234.949,93 2.234.949,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.234.949,93

16 0,00 2.234.949,93 2.234.949,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2.234.949,93 О с п о р е н о  ј е  у
ц е л и н и
потраживање  јер
к њ и г о в о д с т в е н а
евиденција на којој
с е  б а з и р а
п р и ј а в љ е н о
потраживање  није
добро  вођена.

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

Опис потраживања:  Потраживање за дате авансе
Правни основ: Изводи банака
а. Пријављено је потраживање за дате авансе уз подношење предлога за компензацију, колико стечајни поверилац дугује стечајном дужнику.
б. Оспорено је у целини пријављено потраживање, зато што је у питању потраживање повезаног правног лица и што књиговодствена евиденција о међусобном пословању није добро вођена.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II 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 осталоМилић Драгица
Браће Дмитровић бб. Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 329.929,30 329.929,30 0,00 28.240,00 0,00 257.038,30 0,00 44.651,00

17 0,00 285.968,00 285.968,00 0,00 28.240,00 0,00 213.077,00 44.651,00 О с п о р е н о  ј е
потраживање  као
п о г р е ш н о
п р и ј а в љ е н о .

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 43.961,30 43.961,30 0,00б

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

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

0,00 0,00 43.961,30 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду и обрачуни зарада
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада за октобар, новембар и децембар 2009 године износ од 45.720,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за
период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године, регрес и топли оброк укупан износ од 213.077,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 23.12.2009 године износ од 45.720,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у
износу од 213.077,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Оспорено је потраживање на име доприноса пио, јер су уплаћени до 23.12.2009 године када је повериоцу престао радни однос.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоКостић Стојанка
Паковраће, Чачак

в, г

У К У П Н О: 0,00 300.962,74 300.962,74 0,00 26.496,00 0,00 261.586,74 0,00 12.880,00

18 0,00 258.255,00 258.255,00 0,00 26.496,00 0,00 218.879,00 12.880,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 42.707,74 42.707,74 0,00б

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

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

0,00 0,00 42.707,74 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде, топли оброк и регрес
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада за октобар, новембар и децембар 2009 године, зарада за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године, регреса и топлог оброка.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 14.12.2009 године износ од 39.376,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у
износу од 218.879,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II 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 осталоМијаиловић Милунка
Котража, Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 383.197,05 383.197,05 0,00 17.394,00 0,00 338.632,05 0,00 27.171,00

19 0,00 338.687,00 338.687,00 0,00 17.394,00 0,00 294.122,00 27.171,00 О с п о р е н о  ј е
потраживање  као
п о г р е ш н о
п р и ј а в љ е н о

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 44.510,05 44.510,05 0,00б

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

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

0,00 0,00 44.510,05 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде, топли оброк и регрес
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада за  октобар 2009 године износ од 17.394,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008
године до 30.06.2009 године, регрес, отпремнину и топли оброк укупан износ од 294.122,00 динара у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 31.10.2009 године износ од 17.394,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у
износу од 294.122,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Оспорено је потраживање на име доприноса пио, јер је повериоцу престао радни однос 30.10.2009 године и њој су плаћени доприноси до престанка радног односа.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоНешовановић Бранка
Пухово Лучани

в, г

У К У П Н О: 0,00 344.914,44 344.914,44 0,00 28.045,00 0,00 272.218,44 0,00 44.651,00

20 0,00 300.476,00 300.476,00 0,00 28.045,00 0,00 227.780,00 44.651,00 О с п о р е н о  ј е
потраживање  као
п о г р е ш н о
п р и ј а в љ е н о

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 44.438,44 44.438,44 0,00б

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

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

0,00 0,00 44.438,44 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде, топли оброк и регрес
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада за октобар, новембар и децембар 2009 године износ од 45.525,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за
период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године, регрес и топли оброк укупан износ од 227.780,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 23.12.2009 године износ од 45.525,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у
износу од 227.780,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Оспорено је потраживање на име доприноса пио, јер је повериоцу престао радни однос 23.12.2009 године и њој су плаћени доприноси до престанка радног односа.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II 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 осталоМијаиловић Јелена
Горња Краварица, Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 291.004,14 291.004,14 0,00 22.606,00 0,00 268.398,14 0,00 0,00

21 0,00 247.349,00 247.349,00 0,00 22.606,00 0,00 224.743,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 43.655,14 43.655,14 0,00б

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

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

0,00 0,00 43.655,14 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде, топли оброк и регрес
Правни основ: Уговор о раду.
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада за октобар и новембар  2009 године износ од 22.606,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009
године, регрес и топли оброк укупан износ од 224.743,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 10.11.2009 године износ од 22.606,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у
износу од 224.743,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоРаковић Љубомир
Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 116.677,17 116.677,17 0,00 0,00 0,00 116.677,17 0,00 0,00

22 0,00 92.838,00 92.838,00 0,00 0,00 0,00 92.838,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 23.839,17 23.839,17 0,00б

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

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

0,00 0,00 23.839,17 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање  за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године, регрес и топли оброк укупан износ од 92.838,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање  на име зараде за период 01.08.2008 године до 10.03.2009 године, у износу од 92.838,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II 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 осталоКузмановић Јелена
Ђераћ, Лучани

в, г

У К У П Н О: 0,00 596.152,64 596.152,64 0,00 0,00 0,00 411.573,64 0,00 184.579,00

23 0,00 544.029,00 544.029,00 0,00 0,00 0,00 359.450,00 184.579,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  због
застарелости.

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 52.123,64 52.123,64 0,00б

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

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

0,00 0,00 52.123,64 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ:
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада  износ од 107.856,00 динара за период 01.10.2009 до 30.04.2010 године, доприноса за пио од 01.01.2010 године  у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године, регрес и топли оброк укупан износ од 310.008,00 динар и отпремнине за одлазак у пензију износ од 126.165,00 динара у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 30.04.2010 године износ од 107.856,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у
износу од 233.285,00 динара, отпреминан за  одлазак у пензију износ од 126.165,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено потраживање за боловање из 2006 и 2007 године због застарелости.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоРадуловић Вера
Крстац, Лучани

в, г

У К У П Н О: 0,00 173.917,08 173.917,08 0,00 0,00 0,00 173.917,08 0,00 0,00

24 0,00 138.841,00 138.841,00 0,00 0,00 0,00 138.841,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 35.076,08 35.076,08 0,00б

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

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

0,00 0,00 35.076,08 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање  за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године, регрес и топли оброк укупан износ од 138.841,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до 10.05.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 138.841,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II 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 осталоВиторовић Славица
Кривача, Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 189.603,96 189.603,96 0,00 0,00 0,00 189.603,96 0,00 0,00

25 0,00 149.320,00 149.320,00 0,00 0,00 0,00 149.320,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 40.283,96 40.283,96 0,00б

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

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

0,00 0,00 40.283,96 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање  за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године, регрес и топли оброк укупан износ од 149.320,00 динара у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до 30.05.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 149.320,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II 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 осталоДрамлић Љиљана
Село Гуча, Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 174.212,61 174.212,61 0,00 0,00 0,00 174.212,61 0,00 0,00

26 0,00 138.841,00 138.841,00 0,00 0,00 0,00 138.841,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 35.371,61 35.371,61 0,00б

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

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

0,00 0,00 35.371,61 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године, регрес и топли оброк укупан износ од 138.841,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање  на име зараде за период 01.08.2008 године до 07.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 138.841,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоРобајац Петројка
Светог Саве бр. 30 Чачак

в, г

У К У П Н О: 0,00 156.483,95 156.483,95 0,00 0,00 0,00 156.483,95 0,00 0,00

27 0,00 128.480,00 128.480,00 0,00 0,00 0,00 128.480,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 28.003,95 28.003,95 0,00б

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

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

0,00 0,00 28.003,95 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање  за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године, регрес и топли оброк укупан износ од 213.077,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до 08.05.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 128.480,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II 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 Милка
Доњи Дубац, 32234 Каона

в, г

У К У П Н О: 0,00 39.049,76 39.049,76 0,00 0,00 0,00 39.049,76 0,00 0,00

28 0,00 27.522,00 27.522,00 0,00 0,00 0,00 27.522,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 11.527,76 11.527,76 0,00б

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

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

0,00 0,00 11.527,76 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање  за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године, регрес и топли оброк укупан износ од 27.522,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање  на име зараде,  регреса и топлог оброка, у износу од 27.522,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСтевановић Жарко
Рогача, Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 523.088,83 523.088,83 0,00 34.443,00 0,00 306.480,83 0,00 182.165,00

29 0,00 467.371,00 467.371,00 0,00 34.443,00 0,00 250.763,00 182.165,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено.

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 55.717,83 55.717,83 0,00б

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

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

0,00 0,00 55.717,83 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада  износ од 189.437,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 250.763,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 23.08.2010 године износ од 189.437,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 250.763,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГавриловић Станимир
Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 530.972,20 530.972,20 0,00 34.376,00 0,00 314.731,20 0,00 181.865,00

30 0,00 473.015,00 473.015,00 0,00 34.376,00 0,00 256.774,00 181.865,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено.

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 57.957,20 57.957,20 0,00б

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

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

0,00 0,00 57.957,20 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 189.070,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 256.774,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 189.070,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 256.774,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПетровић Југослав

в, г

У К У П Н О: 0,00 480.661,01 480.661,01 0,00 32.494,00 0,00 274.774,01 0,00 173.393,00

31 0,00 427.824,00 427.824,00 0,00 32.494,00 0,00 221.937,00 173.393,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено.

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 52.837,01 52.837,01 0,00б

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

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

0,00 0,00 52.837,01 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 178.716,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 221.937,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 178.716,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 221.937,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГлавоњић Драгица

в, г

У К У П Н О: 0,00 362.110,06 362.110,06 0,00 32.288,00 0,00 157.354,06 0,00 172.468,00

32 0,00 328.269,00 328.269,00 0,00 32.288,00 0,00 123.513,00 172.468,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 33.841,06 33.841,06 0,00б

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

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

0,00 0,00 33.841,06 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 177.585,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 123.513,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 177.585,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 123.513,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМиливојевић Зора
Котража, Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 495.872,80 495.872,80 0,00 38.185,00 0,00 291.112,80 0,00 166.575,00

33 0,00 442.730,00 442.730,00 0,00 38.185,00 0,00 237.970,00 166.575,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 53.142,80 53.142,80 0,00б

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

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

0,00 0,00 53.142,80 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 177.589,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 237.970,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 177.589,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 237.970,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМиловановић Вера
Вучковица, Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 119.695,77 119.695,77 0,00 0,00 0,00 119.695,77 0,00 0,00

34 0,00 91.401,00 91.401,00 0,00 0,00 0,00 91.401,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 28.294,77 28.294,77 0,00б

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

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

0,00 0,00 28.294,77 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање  за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године, регрес и топли оброк укупан износ од 91.401,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање  на име зараде за период 01.08.2008 године до 31.10.2008 године и регрес и топли оброк, у износу од 91.401,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.

15



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II 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 осталоДуњић Милосава
Лисице, Лучани

в, г

У К У П Н О: 0,00 518.477,03 518.477,03 0,00 33.840,00 0,00 305.187,03 0,00 179.450,00

35 0,00 464.329,00 464.329,00 0,00 33.840,00 0,00 251.039,00 179.450,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име доприноса пио,
ј е р  ј е  П о р е с к а
управа  пријавила
д о п р и н о с е  з а
јануар,  фебруар  и
март  2010  године.

аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 54.148,03 54.148,03 0,00б

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

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

0,00 0,00 54.148,03 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 186.119,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 251.039,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 186.119,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 251.039,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II 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 осталоАнђелић Драган
Село Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 478.701,38 478.701,38 0,00 0,00 0,00 302.765,38 0,00 175.936,00

36 0,00 423.532,00 423.532,00 0,00 0,00 0,00 247.596,00 175.936,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 55.169,38 55.169,38 0,00б

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

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

0,00 0,00 55.169,38 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 148.765,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 247.596,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 148.765,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 247.596,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈешић Милош
Пионирска бр. 17. Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 515.279,31 515.279,31 0,00 33.579,00 0,00 303.324,31 0,00 178.376,00

37 0,00 460.822,00 460.822,00 0,00 33.579,00 0,00 248.867,00 178.376,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 54.457,31 54.457,31 0,00б

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

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

0,00 0,00 54.457,31 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 184.784,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 248.867,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 184.784,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 248.867,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоДрамлић Снежана
Село Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 496.418,33 496.418,33 0,00 33.399,00 0,00 285.551,33 0,00 177.468,00

38 0,00 441.543,00 441.543,00 0,00 33.399,00 0,00 230.676,00 177.468,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 54.875,33 54.875,33 0,00б

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

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

0,00 0,00 54.875,33 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 183.696,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 230.676,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 183.696,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 230.676,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГлавоњић Славко
Вича, Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 514.147,64 514.147,64 0,00 33.505,00 0,00 302.699,64 0,00 177.943,00

39 0,00 459.624,00 459.624,00 0,00 33.505,00 0,00 248.176,00 177.943,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 54.523,64 54.523,64 0,00б

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

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

0,00 0,00 54.523,64 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 184.277,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 248.176,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 184.277,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 248.176,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСтанковић Милка
Милоша Обилића бр. 1. Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 501.844,54 501.844,54 0,00 32.872,00 0,00 293.879,54 0,00 175.093,00

40 0,00 448.408,00 448.408,00 0,00 32.872,00 0,00 240.443,00 175.093,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 53.436,54 53.436,54 0,00б

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

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

0,00 0,00 53.436,54 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 180.794,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 240.443,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 180.794,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 240.443,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГрујић Милена

в, г

У К У П Н О: 0,00 480.523,63 480.523,63 0,00 33.355,00 0,00 269.900,63 0,00 177.268,00

41 0,00 432.703,00 432.703,00 0,00 33.355,00 0,00 222.080,00 177.268,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 47.820,63 47.820,63 0,00б

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

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

0,00 0,00 47.820,63 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 183.452,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 222.080,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 183.452,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 222.080,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПавловић Милан
Живица, Горачићи

в, г

У К У П Н О: 0,00 514.542,45 514.542,45 0,00 33.355,00 0,00 303.916,45 0,00 177.271,00

42 0,00 460.582,00 460.582,00 0,00 33.355,00 0,00 249.956,00 177.271,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 53.960,45 53.960,45 0,00б

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

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

0,00 0,00 53.960,45 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 183.455,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 249.956,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 183.455,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 249.956,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМариновић Верица
Граб, Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 507.264,01 507.264,01 0,00 33.311,00 0,00 296.879,01 0,00 177.074,00

43 0,00 453.892,00 453.892,00 0,00 33.311,00 0,00 243.507,00 177.074,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 53.372,01 53.372,01 0,00б

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

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

0,00 0,00 53.372,01 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 183.214,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 243.507,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 183.214,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 243.507,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоРадојевић Мица
Проте Гучанина бб Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 505.186,20 505.186,20 0,00 32.945,00 0,00 296.815,20 0,00 175.426,00

44 0,00 451.855,00 451.855,00 0,00 32.945,00 0,00 243.484,00 175.426,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 53.331,20 53.331,20 0,00б

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

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

0,00 0,00 53.331,20 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 181.200,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 243.484,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 181.200,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 243.484,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПајовић Марица
Горачићи

в, г

У К У П Н О: 0,00 307.160,54 307.160,54 0,00 22.848,00 0,00 284.312,54 0,00 0,00

45 0,00 251.886,00 251.886,00 0,00 22.848,00 0,00 229.038,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 55.274,54 55.274,54 0,00б

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

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

0,00 0,00 55.274,54 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 22.848,00 динара,  у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године, регрес и топли оброк укупан износ од 229.038,00 динар у трећем
исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 07.11.2009 године износ од 22.848,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у
износу од 229.038,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II 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 осталоСтефановић Миљко
Пухово, Лучани

в, г

У К У П Н О: 0,00 356.729,25 356.729,25 0,00 0,00 0,00 282.417,25 0,00 74.312,00

46 0,00 302.246,00 302.246,00 0,00 0,00 0,00 227.934,00 74.312,00 О с п о р е н о  ј е
потраживање  као
п о г р е ш н о
п р и ј а в љ е н о

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 54.483,25 54.483,25 0,00б

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

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

0,00 0,00 54.483,25 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 47.141,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 227.934,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 23.12.2009 године износ од 47.141,00 динара,  као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у
износу од 227.934,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Оспорено је потраживање на име доприноса пио, јер је повериоцу престао радни однос 23.12.2009 године и њему су плаћени доприноси до престанка радног односа.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоИвановић Бошко

 в

У К У П Н О: 0,00 523.927,84 523.927,84 0,00 34.415,00 0,00 307.474,84 0,00 182.038,00

47 0,00 467.969,00 467.969,00 0,00 34.415,00 0,00 251.516,00 182.038,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено

а гГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 55.958,84 55.958,84 0,00б

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

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

0,00 0,00 55.958,84 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 189.282,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 251.516,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
г. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈовичић Видоје
Браће Дмитровића бр. 2. Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 650.897,99 650.897,99 0,00 34.497,00 0,00 433.989,99 0,00 182.411,00

48 0,00 563.021,00 563.021,00 0,00 34.497,00 0,00 346.113,00 182.411,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 87.876,99 87.876,99 0,00б

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

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

0,00 0,00 87.876,99 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 189.737,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 346.113,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 189.737,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 346.113,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСлавковић Радиша
Рти, Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 489.320,47 489.320,47 0,00 32.872,00 0,00 281.354,47 0,00 175.094,00

49 0,00 438.414,00 438.414,00 0,00 32.872,00 0,00 230.448,00 175.094,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 50.906,47 50.906,47 0,00б

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

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

0,00 0,00 50.906,47 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 180.795,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 230.448,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 180.795,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 230.448,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоВесовић Петрислав
Котража, Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 341.327,14 341.327,14 0,00 0,00 0,00 287.819,14 0,00 53.508,00

50 0,00 286.773,00 286.773,00 0,00 0,00 0,00 233.265,00 53.508,00 О с п о р е н о  ј е
потраживање  као
п о г р е ш н о
п р и ј а в љ е н о

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 54.554,14 54.554,14 0,00б

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

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

0,00 0,00 54.554,14 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 26.337,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 233.265,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 26.337,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у
износу од 233.265,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Оспорено је потраживање на име доприноса пио, јер је повериоцу престао радни однос у 2009 години и њему су плаћени доприноси до престанка радног односа.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЧакаревић Станојла
Котража, Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 506.666,58 506.666,58 0,00 32.994,00 0,00 298.026,58 0,00 175.646,00

51 0,00 452.844,00 452.844,00 0,00 32.994,00 0,00 244.204,00 175.646,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 53.822,58 53.822,58 0,00б

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

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

0,00 0,00 53.822,58 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 181.469,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 244.204,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 181.469,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 244.204,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСлавковић Мирјана
Рти, Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 223.547,56 223.547,56 0,00 0,00 0,00 154.703,56 0,00 68.844,00

52 0,00 196.142,00 196.142,00 0,00 0,00 0,00 127.298,00 68.844,00 О с п о р е н о  ј е
потраживање  као
п о г р е ш н о
п р и ј а в љ е н о

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 27.405,56 27.405,56 0,00б

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

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

0,00 0,00 27.405,56 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараду
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 41.673,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 127.298,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 41.673,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у
износу од 127.298,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Оспорено је потраживање на име доприноса пио, јер је повериоцу престао радни однос 23.12.2009 године и њој су плаћени доприноси до престанка радног односа.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈоловић Гордана
Браће Дмитровића бр. 7. Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 520.624,96 520.624,96 0,00 33.839,00 0,00 307.340,96 0,00 179.445,00

53 0,00 465.914,00 465.914,00 0,00 33.839,00 0,00 252.630,00 179.445,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 54.710,96 54.710,96 0,00б

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

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

0,00 0,00 54.710,96 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 186.113,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 252.630,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 186.113,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 252.630,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСимеуновић Емилија
Негришори, Лучани

в, г

У К У П Н О: 0,00 518.651,96 518.651,96 0,00 33.717,00 0,00 306.036,96 0,00 178.898,00

54 0,00 463.941,00 463.941,00 0,00 33.717,00 0,00 251.326,00 178.898,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 54.710,96 54.710,96 0,00б

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

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

0,00 0,00 54.710,96 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 185.444,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 251.326,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 185.444,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 251.326,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСтевановић Радосава
Богдана Капелана бб. Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 494.529,01 494.529,01 0,00 74.319,00 0,00 298.255,01 0,00 121.955,00

55 0,00 439.144,00 439.144,00 0,00 74.319,00 0,00 242.870,00 121.955,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 55.385,01 55.385,01 0,00б

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

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

0,00 0,00 55.385,01 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 169.103,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године, регрес и топли оброк укупан износ од 242.870,00 динар у трећем
исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 169.103,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 242.870,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМиловановић Томислав
Вучковица, Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 62.044,70 62.044,70 0,00 0,00 0,00 62.044,70 0,00 0,00

56 0,00 47.378,00 47.378,00 0,00 0,00 0,00 47.378,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 14.666,70 14.666,70 0,00б

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

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

0,00 0,00 14.666,70 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање  за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године, регрес и топли оброк укупан износ од 47.378,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање  на име зараде за период 01.08.2008 године до 31.10.2008 године и регрес и топли оброк, у износу од 47.378,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЂорђевић Љубица
Николе Тесле бр. 1, Лучани

в, г

У К У П Н О: 0,00 405.581,01 405.581,01 0,00 0,00 0,00 405.581,01 0,00 0,00

57 0,00 350.186,00 350.186,00 0,00 0,00 0,00 350.186,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 55.395,01 55.395,01 0,00б

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

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

0,00 0,00 55.395,01 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање  за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године, регрес и топли оброк укупан износ од 208.199,00 динара и отпремнине за одлазак у пензију износ од 126.165,00 динара, у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање  потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 224.021,00 динара отпремнине за одлазак у пензију износ од 126.165,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II 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 осталоБугарчић Драгана
Село Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 45.548,01 45.548,01 0,00 0,00 0,00 45.548,01 0,00 0,00

58 0,00 38.735,00 38.735,00 0,00 0,00 0,00 38.735,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.813,01 6.813,01 0,00б

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

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

0,00 0,00 6.813,01 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање  за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године, регрес и топли оброк укупан износ од 256.774,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање  на име зараде за период 01.08.2008 године до 15.05.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 38.735,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСтанковић Радоица

в, г

У К У П Н О: 0,00 470.896,67 470.896,67 0,00 0,00 0,00 373.840,67 0,00 97.056,00

59 0,00 430.259,00 430.259,00 0,00 0,00 0,00 333.203,00 97.056,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 40.637,67 40.637,67 0,00б

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

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

0,00 0,00 40.637,67 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 97.056,00 динара,  у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године, регрес и топли оброк укупан износ од 207.038,00 динара,
отпремнина за одлазак у пензију износ од 126.165,00 динара, у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 09.04.2010 године износ од 97.056,00 динар, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године и регрес и топли оброк и
отпремнине, у износу од 333.203,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II 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 осталоБугарчић Зора
Село Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 353.517,27 353.517,27 0,00 25.891,00 0,00 281.135,27 0,00 46.491,00

60 0,00 298.839,00 298.839,00 0,00 25.891,00 0,00 226.457,00 46.491,00 О с п о р е н о  ј е
потраживање  као
више  пријављено

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 54.678,27 54.678,27 0,00б

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

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

0,00 0,00 54.678,27 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 45.211,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 226.457,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 23.12.2009 године износ од 45.211,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у
износу од 226.457,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Оспорено је потраживање на име доприноса пио, јер је повериоцу престао радни однос 23.12.2009 године и њој су плаћени доприноси до престанка радног односа.

28



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСлавковић Родољуб
Војводе Степе 4. Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 331.754,09 331.754,09 0,00 28.862,00 0,00 285.412,09 0,00 17.480,00

61 0,00 276.028,00 276.028,00 0,00 28.862,00 0,00 229.686,00 17.480,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 55.726,09 55.726,09 0,00б

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

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

0,00 0,00 55.726,09 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 46.342,00 динара,  у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године, регрес и топли оброк укупан износ од 229.686,00 динар у трећем
исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 22.12.2009 године износ од 46.342,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у
износу од 229.686,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II 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 осталоПарезановић Милован
Горачићке буне бб. Гуча

У К У П Н О: 0,00 46.307,85 46.307,85 0,00 0,00 0,00 46.307,85 0,00 0,00

62 0,00 3.396,00 3.396,00 0,00 0,00 0,00 3.396,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 42.911,85 42.911,85 0,00б

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

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

0,00 0,00 42.911,85 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Поравнање Општинског суда у Гучи Р.бр. 240/2007 од 14.01.2008 године.
а. Пријављено је потраживање за остатак исплате по поравнању Општинског суда у Гучи 240/2007 од 14.01.2008 године.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате за кашњење у плаћању по поравнању Општинског суда у Гучи.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЗечевић Видосав
Живица, Горачићи

в, г

У К У П Н О: 0,00 523.485,09 523.485,09 0,00 34.081,00 0,00 308.870,09 0,00 180.534,00

63 0,00 467.759,00 467.759,00 0,00 34.081,00 0,00 253.144,00 180.534,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 55.726,09 55.726,09 0,00б

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

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

0,00 0,00 55.726,09 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 187.444,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 253.144,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 187.444,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 253.144,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоИвановић Дејан
Вича, Гуча

в, г

У К У П Н О: 0,00 500.389,50 500.389,50 0,00 32.268,00 0,00 295.743,50 0,00 172.378,00

64 0,00 447.996,00 447.996,00 0,00 32.268,00 0,00 243.350,00 172.378,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  као
више  пријављено

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 52.393,50 52.393,50 0,00б

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

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

0,00 0,00 52.393,50 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Пријављено је потраживање на име минималних зарада износ од 177.475,00 динара, доприноса за пио од 01.01.2010 године износ од 27.171,00 динара у првом исплатном реду, потраживање за неисплаћене зараде за период 01.08.2008 године до 30.06.2009 године,
регрес и топли оброк укупан износ од 243.350,00 динар у трећем исплатном реду.
б. Пријављено је потраживање на име законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
в. Признато је потраживање на име минималне зараде за период 01.10.2009 године до 24.08.2010 године износ од 177.475,00 динара и доприноса за пио износ од 17.456,00 динара, као први исплатни ред и потраживање на име зараде за период 01.08.2008 године до
30.06.2009 године и регрес и топли оброк, у износу од 243.350,00 динара, као трећи исплатни ред.
г. Признато је потраживање на име обрачунате законске затезне камате на пријављено потраживање у трећем исплатном реду, од 30-тог у месецу за претходни месец, до покретања стечајног поступка.
д. Делимично је оспорено  потраживање на име доприноса пио, јер је Пореска управа пријавила доприносе за јануар, фебруар и март 2010 године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈаковљевић Ацо
Чачак, Светог Саве 15/21

б

У К У П Н О: 0,00 288.750,00 288.750,00 0,00 0,00 0,00 288.750,00 0,00 0,00

66.1. 0,00 288.750,00 288.750,00 0,00 0,00 0,00 288.750,00 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

Опис потраживања:  Потраживање за извршене адвокатске услуге
Правни основ: Заступање пред Вишим судом у Чачку раније Основни суд у Гучи П.бр.263/2006, записници са рочишта
а. Пријављено је потраживање за заступање у парници Општинског суда у Гучи П.бр. 263/2006, коју је стечајни дужник водио против Општине Лучани за накнаду улагања у објекат Средско Начелство у Гучи. Адвокат Ацо Јаковљевић је пријавио потраживање за
заступање стечајног дужника на одржаним рочиштима од 01.02.2007, 15.05.2007, 13.09.2007, 27.11.2007, 31.01.2008 и 25.03.2008. (6х29.375,00дин) за састав поднеска износ од 28.125,00 динара и састав жалбе 56.250,00 динара а све по АТ.
б. Признато је у целини пријављено  потраживање за заступање у парници Општинског суда у Гучи П.бр. 263/2006,а сада Вишег суда у Гучи П.бр.3/11, коју стечајни дужник води против Општине Лучани за накнаду улагања у објекат "Средско Начелство"у Гучи.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II 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 осталоАдвоказ Милутиновић Јасмина
Бате Јанковића 19/2,Чачак

б

У К У П Н О: 0,00 289.375,00 289.375,00 0,00 0,00 0,00 289.375,00 0,00 0,00

66.2. 0,00 289.375,00 289.375,00 0,00 0,00 0,00 289.375,00 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

Опис потраживања:  Потраживање за извршене адвокатске услуге
Правни основ: Заступање у предмету П.3/11 пред Вишим судом у Чачку раније П.263/2006 Основни суд у Гучи,записници са рочишта
а. Пријављено је потраживање за заступање у парници Општинског суда у Гучи П.бр. 263/2006, коју је стечајни дужник водио против Општине Лучани за накнаду улагања у објекат "Средско Начелство" у Гучи. Предмет је због вредности спора у Вишем суду у Чачку под
бројем П.бр.3/11. Парницу су наставили да воде адвокати Јасмина Милутиновић и Мишко Димитријевић уместо дотадашњег адвоката Аце Јаковљевића. Пријављено је потраживање за заступање на 12 одржаних рочишта (12х29.375,00), 2 неодржана рочишта
(2х14.687,50 динара) и 12 образложених поднесака (12х28.125,00 динара). Укупно пријављено потраживање је 578.750,00 динара, односно по 289.375,00 динара по адвокату.
б. Признато је у целини пријављено потраживање за заступање у парници Општинског суда у Гучи П.бр. 263/2006 односно Вишег суда у Чачаку под бројем П.бр. 3/11, адвокат је доставио записнике са рочишта као доказ свог потраживања.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II 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 осталоДимитријевић Мишко
Бошка Петровића 22а Ивањица

б

У К У П Н О: 0,00 289.375,00 289.375,00 0,00 0,00 0,00 289.375,00 0,00 0,00

66.3. 0,00 289.375,00 289.375,00 0,00 0,00 0,00 289.375,00 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

Опис потраживања:  Потраживање за извршене адвокатских услуге
Правни основ: Заступање у предмету П.3/11 пред Вишим судом у Чачку раније П.263/2006 Основни суд у Гучи,записници са рочишта
а. Пријављено је потраживање за заступање у парници Општинског суда у Гучи П.бр. 263/2006, коју је стечајни дужник водио против Општине Лучани за накнаду улагања у објекат "Средско Начелство" у Гучи. Предмет је због вредности спора у Вишем суду у Чачку под
бројем П.бр.3/11. Парницу су наставили да воде адвокати Јасмина Милутиновић и Мишко Димитријевић уместо дотадашњег адвоката Аце Јаковљевића. Пријављено је потраживање за заступање на 12 одржаних рочишта (12х29.375,00), 2 неодржана рочишта
(2х14.687,50 динара) и 12 образложених поднесака (12х28.125,00 динара). Укупно пријављено потраживање је 578.750,00 динара, односно по 289.375,00 динара по адвокату.
б. Признато је у целини пријављено потраживање за заступање у парници Општинског суда у Гучи П.бр. 263/2006 односно Вишег суда у Чачаку под бројем П.бр. 3/11, адвокат је доставио записнике са рочишта као доказ свог потраживања.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоФОНД СОЛИДАРНОСТИ
Београд, Немањина 22-26

Поштански фах 43. 11124 Београд

У К У П Н О: 0,00 4.631.735,50 4.631.735,50 0,00 4.631.735,50 0,00 0,00 0,00 0,00

67 0,00 4.631.735,50 4.631.735,50 0,00 4.631.735,50 0,00 0,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на исплаћених 9 месеци минималних зарада и доприноса ПИО
Правни основ: Закључак стечајног судије Привредног суда у Чачку од 18.01.2013 године.
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