
признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца

Број предмета: Ст.167/2011
Стечајни дужник: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ ЕКО ХРАНА СА ПО БОЉЕВАЦ, И.ЂОЛОВИЋА 2 - У СТЕЧАЈУ

Датум отварања стечајног поступка: 14.06.2011.

Датум израде листе
11.11.2016.

Повереник
АЛСУ

Драгана Тодоровић

Стечајни управник

КОНАЧНА ЛИСТА

на дан 11.11.2016. године

ОспореноПризнатоПријављено потраживање

У К У П Н А

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Износ

I

У К У П Н О: 8.511.998,58 18.393.920,38 26.905.918,96 41.675,00 0,00 132.135,57 20.550.885,00 0,00 6.181.223,39

6.454.284,94 9.405.163,62 15.859.448,56 41.675,00 0,00 86.822,01 12.456.618,87 3.274.332,68

(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:

2.057.713,64 8.867.930,76 10.925.644,40 0,00
0,00 120.826,00 120.826,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 45.313,56 7.975.640,13 0,00
118.626,00

0,00 0,00

2.904.690,71
2.200,00

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. ст. 2

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

Обезбеђено осталоПД ЈУГОИСТОК, Електротимок Зајечар
Трг ослобођњња 37, Зајечар

в, г

У К У П Н О: 0,00 386.161,73 386.161,73 0,00 0,00 0,00 342.960,95 0,00 43.200,78

1 0,00 152.704,75 152.704,75 0,00 0,00 0,00 152.704,75 0,00 Стечајни управник је
и з в р ш и о  н о в и
о б р а ч у н
п о т р а ж и в а њ а
простом методом из
ко јих  разлога  се
потраживање на име
камате  оспорава  за
износ  од  43.200,78
динара.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 233.456,98 233.456,98 0,00б

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

0,00 0,00 190.256,20 0,00
0,00
0,00 0,00

43.200,78д

0,00
0,00

Опис потраживања:  Извршене услуге испоруке електричне енергије.
Правни основ: Потраживање на име главног дуга и обрачунате камате по основу неизмирених обавеза за испоручену електричну енергију.
Приложени докази:
аналитичка картица од 06.07.2011.године и обрачун камате на износ главног дуга.
Кроз допуну пријаве потраживања достављен поновљени обрачун камате у укупном износу од 233.469,72 динара.
У допуни бр.2 поверилац је доставио копије:
пријаве потр. од 27.07.2005.год., обрачуна камате за износ гл.дуга и спецификације издатих фактура за 2004.год. и 2005.год.
а. Потраживање на име главног дуга  по основу неизмирених обавеза за испоручену електричну енергију, а по основу достављене аналитичке картице и копије спецификације издатих фактура за 2004. и 2005.годину.
б. Потраживање на име обрачунате камате на износ главног дуга, а по основу достављеног обрачуна камате.
в. Потраживање на име главног дуга се признаје у целости у укупном износу од 152.704,75 динара, на основу издатих фактура за испоручену електричну енергију.
г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечаја се признаје у укупном износу од 233.456,98 динара.
д.  На основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/12 од 27.07.2012. године и којом је утврђено да одредба чл. 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи "Применом
конфорне методе" није у сагласности са Уставом, као и става Привредног апелационог суда којим се налаже стечајном управнику да изврши обрачун камате у складу са одлуком Уставног суда, стечајни управник је извршио нови обрачун
потраживања простом методом из којих разлога се потраживање на име камате оспорава за износ од 43.200,78 динара.

1.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено осталоАдвокат Слађана Богдановић
Зајечар

д, ђ, е

а

У К У П Н О: 99.550,00 141.636,95 241.186,95 41.675,00 0,00 0,00 169.852,05 0,00 29.659,90

2 99.550,00 10.000,00 109.550,00 41.675,00 0,00 0,00 67.875,00 0,00 Потраживање на име
камате  се  оспорава
за  износ  2.005,87
д и н а р а  з б о г
погрешног  обрачуна
исте.
Потраживање на име
судских трошкова се
оспорава  за  иознос
2 . 2 0 0 , 0 0  д и н а р а ,
о б з и р о м  д а
поверилац  за  овај
износ  није  доставио
доказе.
Стечајни управник је
и з в р ш и о  н о в и
о б р а ч у н
п о т р а ж и в а њ а
простом методом из
ко јих  разлога  се
потраживање на име
камате  оспорава  за
износ  од  25.454,03
динара.

бГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 101.654,95 101.654,95 0,00в

0,00 29.982,00 29.982,00 0,00г

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

0,00 0,00 74.195,05 0,00
27.782,00

0,00 0,00

27.459,90ж

2.200,00 з

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по издатим рачунима за адвокатске услуге.
Правни основ: Потраживање на име главног дуга, обрачунате камате и судских трошкова потражује се по основу неизмирених обавеза за адвокатске услуге, по основу Решења о извршењу бр.159/09 и захтева за извршење бр.Ив-1215/2008.
Уписана забелжба извршења на парцелама 239 и 7875 ЛН 1544 К.О. Криви Вир, на основу Закључка Општиског суда у Бољевцу (сада Основни суд Зајечар, Судска јединица Бољевац) Ив. 15/09 а на основу Решења о извршењу Ив.159/09 од
13.05.2009.године.
Докази-копије:
обрачуна камате, решења Ив.159/09 од 21.09.2009.г., предлога за извршење, потвред о пријему захтева за изврш. Ив.1215/2008 од 12.08.2008.г., предлога за извр. од 13.05.2009.г. Ив.159/09, налог за доставу доказа о упл.суд.таксе Ив.1215/2008,
потвр.о пред.налогу за пренос од 15.01.2009.г. и копија ЛН 1544  К.О. Криви Вир.
Признато разлучно право: Ливада 6.класе, Ливада 5.класе
а. Дана 07.07.2009.године уписана забелжба извршења на парцелама 239 и 7875 ЛН 1544 К.О. Криви Вир, на основу Закључка Општиског суда у Бољевцу (сада Основни суд Зајечар, Судска јединица Бољевац) Ив. 15/09 а на основу Решења о
извршењу Ив.159/09 од 13.05.2009.године.
б. Потраживање на име главног дуга потражује се по основу неизмирених обавеза за адвокатске услуге.
Уписана забелжба извршења на парцелама 239 и 7875 ЛН 1544 К.О. Криви Вир, на основу Закључка Општиског суда у Бољевцу (сада Основни суд Зајечар, Судска јединица Бољевац) Ив. 15/09 а на основу Решења о извршењу Ив.159/09 од
13.05.2009.године.
в. Обрачуната камата на износ главног дуга.
г. Судски трошкови у предметима Ив.159/09 и Ив.1215/09.
д.
Потраживање на име главног дуга се признаје у целости и то као:
- разлучно потраживање у укупном износу пд 99.550,00 динара на основу уписане забелжбе извршења на парцелама 239 и 7875 ЛН 1544 К.О. Криви Вир, на основу Закључка Општиског суда у Бољевцу (сада Основни суд Зајечар, Судска јединица
Бољевац) Ив. 15/09, а на основу Решења о извршењу Ив.159/09 од 13.05.2009.године и
- стечајно потраживање у 3. исплатном реду у укупном износу од 10.000,00 динара на основу Ив. 159/09
ђ. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечаја се признаје у укупном износу од 99.649,08 динара.
е. Потраживање на име судских трошкова се признаје у укупном износу од 27.782,00 динара.
ж. Потраживање на име камате се оспорава за износ 2.005,87 динара због погрешног обрачуна исте.
На основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/12 од 27.07.2012. године и којом је утврђено да одредба чл. 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи "Применом
конфорне методе" није у сагласности са Уставом, као и става Привредног апелационог суда којим се налаже стечајном управнику да изврши обрачун камате у складу са одлуком Уставног суда, стечајни управник је извршио нови обрачун
потраживања простом методом из којих разлога се потраживање на име камате оспорава за износ од 25.454,03 динара.
з. Потраживање на име судских трошкова се оспорава за иознос 2.200,00 динара, обзиром да поверилац за овај износ није доставио доказе.

2.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено осталоДушанка Јевтић коју по пуномоћју
заступа адвокат Слађана Богдановић

Генерала Гамбете 44, Зајечар

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 1.205.839,33 1.205.839,33 0,00 0,00 0,00 1.155.118,95 0,00 50.720,38

3 0,00 791.460,00 791.460,00 0,00 0,00 0,00 791.460,00 0,00 Потраживање на име
камате  се  оспорава
за  износ  од  645,12
д и н а р а  з б о г
погрешног  обрачуна
исте.
Стечајни управник је
и з в р ш и о  н о в и
о б р а ч у н
п о т р а ж и в а њ а
простом методом из
ко јих  разлога  се
потраживање на име
камате  оспорава  за
износ  од  50.075,26
динара.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 323.535,33 323.535,33 0,00б

0,00 90.844,00 90.844,00 0,00в

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

0,00 0,00 272.814,95 0,00
90.844,00

0,00 0,00

50.720,38е

0,00
0,00

Опис потраживања:  Неисплаћене накнаде за рад на месту председника Управног одбора ст.дужника у периоду 06.05.2003.год. - 01.06.2008.год.
Правни основ: Потраживање на име главног дуга, обрачунате камате и судских трошкова потражује се по основу неисплаћених накнада за рад на месту председника Управног одбора ст.дужника у периоду 06.05.2003.год. - 01.06.2008.год., а по
основу Пресуде П.272/08 од 13.05.2009.год. Општинског суда у Бољевцу сада Основног суда у Зајечару,Судске јединице у Бољевцу.
Докази:
обрачун камате на сваки износ понаособ и копија Пресуде П.272/08 од 13.05.2009.год. Општинског суда у Бољевцу сада Основног суда у Зајечару,Судске јединице у Бољевцу.
а. Потраживање на име главног дуга потражује се по основу неисплаћених накнада за рад на месту председника Управног одбора ст.дужника у периоду 06.05.2003.год. - 01.06.2008.год., а по основу Пресуде П.272/08 од 13.05.2009.год. Општинског
суда у Бољевцу сада Основног суда у Зајечару,Судске јединице у Бољевцу.
б. Обрачуната камата на износ главног дуга од датума доспећа до 14.06.2011.године.
в. Потраживање на име  судских трошкова потражује се по основу Пресуде П.272/08 од 13.05.2009.год. Општинског суда у Бољевцу сада Основног суда у Зајечару,Судске јединице у Бољевцу.
г. Потраживање на име главног дуга се признаје у целости у укупном износу од 791.460,00 динара.
д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечаја  се признаје  у укупном износу од 322.890,21 динар.
ђ. Потраживање на иметрошкова  се признаје у целости у укупном износу од 90.844,00 динара.
е. Потраживање на име камате се оспорава за износ од 645,12 динара због погрешног обрачуна исте.
На основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/12 од 27.07.2012. године и којом је утврђено да одредба чл. 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи "Применом
конфорне методе" није у сагласности са Уставом, као и става Привредног апелационог суда којим се налаже стечајном управнику да изврши обрачун камате у складу са одлуком Уставног суда, стечајни управник је извршио нови обрачун
потраживања простом методом из којих разлога се потраживање на име камате оспорава за износ од 50.075,26 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено осталоЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Сава-
Дунав" Нови Београд

Бродарска 3, Нови Београд

в, г

У К У П Н О: 0,00 643.502,71 643.502,71 0,00 0,00 0,00 643.502,71 0,00 0,00

4 0,00 416.299,65 416.299,65 0,00 0,00 0,00 416.299,65 0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 227.203,06 227.203,06 0,00б

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

0,00 0,00 227.203,06 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу издатих решења за плаћање накнаде за одводњавање за 2006.год., 2008.год. и 2009.годину.
Правни основ: Потраживање на име главног дуга и обрачунате камате потражује се по основу издатих Решења којима је утврђена накнада за одводњавање за 2006.год., 2008.год. и 2009.год.
Приложени докази:
копије Решења бр:02026002 од 08.03.2006.год., 02026002 од 31.01.2008.год.,02026002 од 21.04.2009.год.,картица пословног партнера на дан 14.06.2011.год., обрачун камате-каматни лист за обавезе по решењима:02026002 од 08.03.2006.год.,
02026002 од 31.01.2008.год. и 02026002 од 21.04.2009.год.
а. Потраживање на име главног дуга потражује се по основу издатих решења којима је утврђена  накнада за одводњавање за 2006.год., 2008.год. и 2009.годину.
б. Обрачуната камата на износ главног дуга од датума доспећа сваког задужења посебно до датна отварања стећајног поступка.
в. 4.Потраживање на име главног дуга се признаје у целости у укупном износу од 416.299,65 динара, на основу издатих Решења на име накнаде за одводњавање.
г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечаја се признаје у целости у укупном износу од 227.203,06 динара.

3.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено осталоРС - Републичка дирекција за робне
резерве Београд коју заступа

Републички јавни правобранилац

в, г

У К У П Н О: 0,00 4.559,36 4.559,36 0,00 0,00 0,00 4.185,32 0,00 374,04

5 0,00 2.864,00 2.864,00 0,00 0,00 0,00 2.864,00 0,00 Стечајни управник је
и з в р ш и о  н о в и
о б р а ч у н
п о т р а ж и в а њ а
простом методом из
ко јих  разлога  се
потраживање на име
камате  оспорава  за
и з н о с  о д  3 7 4 , 0 4
д и н а р а .

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 1.695,36 1.695,36 0,00б

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

0,00 0,00 1.321,32 0,00
0,00
0,00 0,00

374,04д

0,00
0,00

Опис потраживања:  По Пресудама Трговинског сада Привредног суда у Београду XXII П-1499/07 од 10.07.2008.год. и Вишег Трговинског сада Апелационог суда у Београду X Пж.757/2009 од 04.06.2009.год.
Правни основ: Потраживање на име главног дуга и обрачунате камате потражује се по основу Пресуда Трговинског сада Привредног суда у Београду XXII П-1499/07 од 10.07.2008.год. и Вишег Трговинског сада Апелационог суда у Београду X
Пж.757/2009 од 04.06.2009.год.
Приложени докази-копије:
обрачуна камате од 19.07.2011.год., пресуде Трговинског сада Привредног суда у Београду XXII П-1499/07 од 10.07.2008.год. и пресуде Вишег Трговинског сада Апелационог суда у Београду X Пж.757/2009 од 04.06.2009.год.
а. Потраживање на име главног дуга  потражује се по основу Пресуда Трговинског сада Привредног суда у Београду XXII П-1499/07 од 10.07.2008.год. и Вишег Трговинског сада Апелационог суда у Београду X Пж.757/2009 од 04.06.2009.год.
б. Обрачуната камата на износ главног дуга од дтума доспећа до дана отварања стечајног поступка.
в. 5.Потраживање на име главног дуга се признаје у целости у укупном износу од 2.864,00 динара, на основу  пресуде П. 1499/07 од 10.07.2008. године.
г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечаја се признаје у укупном износу од 1.695,36 динара.
д. На основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/12 од 27.07.2012. године и којом је утврђено да одредба чл. 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи "Применом
конфорне методе" није у сагласности са Уставом, као и става Привредног апелационог суда којим се налаже стечајном управнику да изврши обрачун камате у складу са одлуком Уставног суда, стечајни управник је извршио нови обрачун
потраживања простом методом из којих разлога се потраживање на име камате оспорава за износ од 374,04 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено осталоМПШВ РС - Републичка дирекција за
воде

Немањина 22-26, Београд

в, г

У К У П Н О: 0,00 861.735,22 861.735,22 0,00 0,00 0,00 861.735,22 0,00 0,00

6 0,00 300.019,95 300.019,95 0,00 0,00 0,00 300.019,95 0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 561.715,27 561.715,27 0,00б

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

0,00 0,00 561.715,27 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Неплаћене накнаде за заштиту вода и коришћење вода.
Правни основ: Потраживање на име главног дуга и обрачунате камате потражује се по основу издатих решења за заштиту вода и за коришћење вода за период 2005.год.-2010.год., као и за период 2001.год.-2004.год. по основу Записника о
утврђ.потраж. Повериоца према Дужнику на дан 31.12.2004.год.
Приложени докази:
копија листа "Сл.гласника РС" о постављ.дир.Реп.дир.за воде, обрачун камате по издатим решењима за заштиту вода и за коришћење вода за период 2005.-2010.год., копија Записника о утврђ.потраж. бр:325-02-910/2005-07 од 16.09.2005.г., копија
обавештења бр:325-02-910/2005-07 од 16.09.2005.г., копија доказа о потраживању са подацима о потраживању од 01.08.2005.г., копије издатих Решења за коришћење вода и за заштиту вода за период 2005.год.-2010.год. са припадајућим
потписаним повратницама осим за Решење за накнаду за 2010.год.
а. Потраживање на име главног дуга потражује се по основу неплаћених накнада за коришћење вода и заштиту вода за период 2005.год.-2010.год., као и за период 2001.год. - 2004.год. по основу потраживања пријављеног 01.08.2005.год. и
Записника о утврђеном потраживању Повериоца према Дужнику бр:325-02-910/2005-07 од 16.09.2005.године.
б. Обрачуната камата на износ главног дуга од датума доспећа сваког рачуна па до 31.12.2010.године.
в. 6.Потраживање на име главног дуга се признаје у целости у укупном износу од 300.019,95 динара, на основу издатих Решења на име накнаде за заштиту вода и накнаде за коришћење вода.
г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечаја се признаје у укупном износу од 561.715,27 динара.

4.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено осталоБЕОБАНКА а.д. БЕОГРАД  у стечају
Царице Милице 2, Београд

в, г

У К У П Н О: 8.412.448,58 0,00 8.412.448,58 0,00 0,00 0,00 8.412.448,58 0,00 0,00

7 6.354.734,94 0,00 6.354.734,94 0,00 0,00 0,00 6.354.734,94 Условно се признаје
камата  на  признати
износ главног дуга од
датума  отварања
стечаја до исплате и
биће  евентуално
исплаћени  уколико
се  стекну  услови  из
члана  85.  став  3.
Закона  о  стечају.

0,00 О с п о р а в а  с е
разлучно  право  а
признаје  стечајно,  с
о б з и р о м  д а
поверилац  и  након
позива  с теча јно г
у п р а в н и к а  н и ј е
доставио  доказе  о
постојању  истог.

а дГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

2.057.713,64 0,00 2.057.713,64 0,00б

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

0,00 0,00 2.057.713,64 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00ђ

0,00
0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по Уговору о кредиту, уписано заложно право на непокретностима које се налазе на ЛН:1356 КО Криви Вир и ЛН:674 КО Бољевац
Правни основ: Потраживање на име главног дуга и обрачунате камате потражује се по основу Уговора о инвест. кредиту као и Анекса Уговора о инвест.  кредиту, по основу којих је уписано заложно право на непокретностима које се налазе на
ЛН:1356 КО Криви Вир и ЛН:674 КО Бољевац.
Повер. потраж. камату до исплате по основу члана 85. став 3. Закона о стечају.

Приложени докази су таксативно набројани у коментару који ближе описује потраживање на име главног дуга.
а. Потраживање на име главног дуга  потражује се по основу Уговора о инвестиционом кредиту као и Анекса Уговора о инвестиционом  кредиту, по основи којих је уписано заложно право на непокретностима које се налазе на ЛН:1356 КО Криви Вир
и ЛН:674 КО Бољевац.
Износ пријављеног главног дуга од 6.354.734,94 динара је износ који је пријављен као потраживање у поступку ликвидације, а састоји се од износа главно дуга 6.203.652,04 динара и обрачунате камате на тај износ у износу од 151.082,90 динара,
што чини укупно пријављено потраживање на име главног дуга у поступку стечаја.
Приложени докази - копије:
 Угов. о инвест. кред. бр.44 од 28.12.1994.г., Анекса бр.30 од 23.03.1999.год. Угов. о инвест. кред. бр.44 од 28.12.1994.г., Спораз. о обезб.новч.потр.укњиж. зал.права на непокр. бр: Р113/95 од 25.05.1995.г., Угов. о инвес. кред. бр.14 од 27.02.1996.г.,
Анекса бр.29 од 23.03.1999.г. Угов. о инвес. кред. бр.14 од 27.02.1996.г.,Спораз. о обезб.новч.потр.укњиж. зал.права на непокр.,Решења ПС Зајечар Ст.74/97 о одоб. прин.порав. од 04.03.1997.год., Решења ТС (сада ПС) Београд Посл.бр.III Ст-
4/2002 од 13.04.2005.г. за давање сагл. на Зап. о усагл.стања обав. на дан 31.12.2004.г. и Зап. о утвр. потраж. од 06.09.2005.г. Извеш. о књиж. од 12.07.2011.г.(Угов.бр.44 и Анек. бр.30; Угов.бр.14 и Анек. бр.29; Реш. о пр.порав.Ст.74/97 и Анек. бр.6).
Кроз допуну пријаве потраживања достављено следеће:
копија пријаве потраживања од 27.07.2005.год. са подацима о потраживању и копију пријаве потраживања од 24.07.2009.год.
б. Обрачуната камата ма иснос главног дуга до дана отварања стечајног поступка.

Поверилац потражује камату до исплате по основу члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга се признаје у укупном износу од  6.203.652,04 динара у 3. Исплатном реду.
г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечаја се признаје у укупном износу од 2.057.713,64 динара.
д. Оспорава се разлучно право на име главног дуга, с обзиром да поверилац и након позива стечајног управника није доставио доказе о постојању истог.
ђ. Оспорава се разлучно право на име камате, с обзиром да поверилац и након позива стечајног управника није доставио доказе о постојању разлучног потраживања 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. ст. 2

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

Обезбеђено осталоТелеком Србија
Краља Петра I  16, Бор

в, г

У К У П Н О: 0,00 145.662,88 145.662,88 0,00 0,00 0,00 89.555,34 0,00 56.107,54

8 0,00 33.106,54 33.106,54 0,00 0,00 0,00 33.106,54 0,00 Стечајни управник је
и з в р ш и о  н о в и
о б р а ч у н
п о т р а ж и в а њ а
простом методом из
ко јих  разлога  се
потраживање на име
камате  оспорава  за
и з н о с  о д
5 6 . 1 0 7 , 5 4 д и н а р а .

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 112.556,34 112.556,34 0,00б

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

0,00 0,00 56.448,80 0,00
0,00
0,00 0,00

56.107,54д

0,00
0,00

Опис потраживања:  Извршене услуге по издатим а ненаплаћеним услугама, решење о извршењу Ив.1704/02 од 12.11.2002.године.
Правни основ: Потраживање на име главног дуга и обрачунате камате потражује се по сонову Решења о извршењу бр. Ив.1704/02 од 12.11.2002.године, за услуге по издатим рачунима за периоде новембар-децембар 2011.год. и јануар-август
2002.године.
Приложени докази-копије:
предл.за дозв.извршења са клаузулом извршности Ив.1704/2002 од 12.11.2002.год. и обрачун камате од доспелости сваког рачуна до отварања стечајног поступка.
а. Потраживање на име главног дуга и  потражује се по сонову Решења о извршењу бр. Ив.1704/02 од 12.11.2002.године, за услуге по издатим а ненаплаћеним рачунима за периоде новембар-децембар 2011.год. и јануар-август 2002.године.
б. Обрачуната камата на износ главног дуга од доспелости сваког рачуна до отварања стечајног поступка.
в. Потраживање на име главног дуга се признаје у целости у укупном износу од 33.106,54  динара, на основу  Ив. Бр. 1704/02 од 12.11.2002. године.
г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечаја се признаје у укупном износу од 112.556,34 динара.
д. На основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/12 од 27.07.2012. године и којом је утврђено да одредба чл. 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи "Применом
конфорне методе" није у сагласности са Уставом, као и става Привредног апелационог суда којим се налаже стечајном управнику да изврши обрачун камате у складу са одлуком Уставног суда, стечајни управник је извршио нови обрачун
потраживања простом методом из којих разлога се потраживање на име камате оспорава за износ од 56.107,54 динара.

5.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено осталоМФ Пореска управа Бољевац коју
затупа заменик Републичког јавног

правобраниоца

в, г

У К У П Н О: 0,00 8.564.708,16 8.564.708,16 0,00 0,00 132.135,57 8.432.572,59 0,00 0,00

9 0,00 4.098.775,05 4.098.775,05 0,00 0,00 86.822,01 4.011.953,04 0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 4.465.933,11 4.465.933,11 0,00б

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

0,00 45.313,56 4.420.619,55 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обевезе по основу пореза и доприноса и осталих јавних прихода.
Правни основ: Потраживање на име главног дуга и обрачунате камате потражује се по основу неуплаћених пореза и доприноса и осталих јавних прихода.
Приложени докази:
Преглед о стању неизмирених обавеза на дан 14.06.2011.године, разврстано потраживање по исплатним редовима, аналитичке картице са обрачуном камате на дан 14.06.2011.године, поднесак законског заступника са копијом пријаве
потраживања и прегледом пријављеног потраживања по исплатним редовима.
а. Потраживање на име главног дуга потражује се по основу неуплаћених пореза и доприноса и осталих јавних прихода.
б. Потраживање на име  обрачунате камате потражује сна име главног дуга обрачунате од датума доспећа до 14.06.2011.године.
в. Потраживање на име главног дуга се признаје у целости у укупном износу од 4.098.775,05  динара, на основу  неплаћених пореза и доприноса.
г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечаја се признаје у укупном износу од 4.465.933,11 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено осталоДДОР Нови Сад
Булевар М.Пупина 8, Нови Сад

в, г

У К У П Н О: 0,00 51.743,00 51.743,00 0,00 0,00 0,00 30.239,77 0,00 21.503,23

10 0,00 5.633,00 5.633,00 0,00 0,00 0,00 5.633,00 Условно се признаје
камата  на  признати
износ главног дуга од
датума  отварања
стечаја до исплате и
биће  евентуално
исплаћени  уколико
се  стекну  услови  из
члана  85.  став  3.
Закона  о  стечају.

0,00 Стечајни управник је
и з в р ш и о  н о в и
о б р а ч у н
п о т р а ж и в а њ а
простом методом из
ко јих  разлога  се
потраживање на име
камате  оспорава  за
износ  од  21.503,23
динара.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 46.110,00 46.110,00 0,00б

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

0,00 0,00 24.606,77 0,00
0,00
0,00 0,00

21.503,23д

0,00
0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по идатој полиси осигурања.
Правни основ: Потраживање на име гланог дуга и обрачунате камате потражује се по основу неизмирених обавеза по издатој полиси осигурања.
Поверилац потражује камату до коначне исплате сходно члану 85. став 3. и 4. Закона о стечају.
Приложени докази - копије:
специф.отв.ставики од 25.09.2009.год., фактуре бр.7715510742 од 08.04.2003.год., полисе бр.4010342510 од 20.02.2003.год., фак.бр.846802890 од 03.04.2004.год., фак.бр.846706240 од 02.04.2004.год., ИОС-а од 17.04.2007.год., пријаве
потраживања из ликвидације од 05.10.2009.год., специф.отв.ставики од 25.09.2009.год. и обрачуна камате број 586 за период од 01.01.2007.год. до 14.06.2011.год.
а. Потраживање на име главног дуга потражује се по основу неизмирених обавеза по издатој полиси осигурања.
б. Обрачуната камата на износ главног дуга за период од 01.01.2007.године до 14.06.2011.године.
Поверилац потражује камату до коначне исплате сходно члану 85. став 3. и 4. Закона о стечају.
в. 10.Потраживање на име главног дуга се признаје у целости у укупном износу од 5.633,00  динара, на основу  издатих фактура за осигурање и ИОС-а од 31.03.2007. године.
г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечаја се признаје у укупном износу од 46.110,00 динара.
д. На основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/12 од 27.07.2012. године и којом је утврђено да одредба чл. 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи "Применом
конфорне методе" није у сагласности са Уставом, као и става Привредног апелационог суда којим се налаже стечајном управнику да изврши обрачун камате у складу са одлуком Уставног суда, стечајни управник је извршио нови обрачун
потраживања простом методом из којих разлога се потраживање на име камате оспорава за износ од 21.503,23 динара.

6.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено осталоЈапурановић Јадранка
Зајечарска 43, Бољевац

в, г

У К У П Н О: 0,00 101.783,06 101.783,06 0,00 0,00 0,00 98.244,12 0,00 3.538,94

11 0,00 76.912,00 76.912,00 0,00 0,00 0,00 76.912,00 Условно се признаје
камата  на  признати
износ главног дуга од
датума  отварања
стечаја до исплате и
биће  евентуално
исплаћени  уколико
се  стекну  услови  из
члана  85.  став  3.
Закона  о  стечају.

0,00 Стечајни управник је
и з в р ш и о  н о в и
о б р а ч у н
п о т р а ж и в а њ а
простом методом из
ко јих  разлога  се
потраживање на име
камате  оспорава  за
износ  од  3.538,94
динара.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 24.871,06 24.871,06 0,00б

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

0,00 0,00 21.332,12 0,00
0,00
0,00 0,00

3.538,94д

0,00
0,00

Опис потраживања:  Неисплаћена зарада
Правни основ: Уговор о раду
а. Потраживање на име неисплаћене минималне зараде за период 01.01. - 03.07.2009.године.
б. Обрачуната камата на износ главног дуга за период 03.07.2009.године - 14.06.2011.године.
Поверилац потражује камату од датума ликвидације до коначне исплате.
в. Потраживање на име главног дуга се признаје у целости у укупном износу од 76.912,00 динара, на име неисплаћених  минималних нето  зарада за период 01.01. - 03.07.2009.године.
г. Потраживање на име камате се признаје у укупном износу од 24.871,06 динара за период од покретања принудне ликвидације - 03.07.2009. године  до датума отварања стечаја - 14.06.2011. године.
д. На основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/12 од 27.07.2012. године и којом је утврђено да одредба чл. 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи "Применом
конфорне методе" није у сагласности са Уставом, као и става Привредног апелационог суда којим се налаже стечајном управнику да изврши обрачун камате у складу са одлуком Уставног суда, стечајни управник је извршио нови обрачун
потраживања простом методом из којих разлога се потраживање на име камате оспорава за износ од 3.538,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено осталоРаденовић Вујадин
Светосавска 2/22, Бољевац

в, г

У К У П Н О: 0,00 101.783,06 101.783,06 0,00 0,00 0,00 98.244,12 0,00 3.538,94

12 0,00 76.912,00 76.912,00 0,00 0,00 0,00 76.912,00 Условно се признаје
камата  на  признати
износ главног дуга од
датума  отварања
стечаја до исплате и
биће  евентуално
исплаћени  уколико
се  стекну  услови  из
члана  85.  став  3.
Закона  о  стечају.

0,00  стечајни управник је
и з в р ш и о  н о в и
о б р а ч у н
п о т р а ж и в а њ а
простом методом из
ко јих  разлога  се
потраживање на име
камате  оспорава  за
износ  од  3.538,94
динара.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 24.871,06 24.871,06 0,00б

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

0,00 0,00 21.332,12 0,00
0,00
0,00 0,00

3.538,94д

0,00
0,00

Опис потраживања:  Неисплаћена зарада.
Правни основ: Уговор о раду
а. Потраживање на име неисплаћене минималне зараде за период 01.01. - 03.07.2009.године.
б. Обрачуната камата на износ главног дуга за период 03.07.2009.године - 14.06.2011.године.
Поверилац потражује камату од датума ликвидације до коначне исплате.
в. Потраживање на име главног дуга се признаје у целости у укупном износу од 76.912,00 динара, на име неисплаћених  минималних нето  зарада за период 01.01. - 03.07.2009.године.
г. Потраживање на име камате се признаје у укупном износу од 24.871,06 динара за период од покретања принудне ликвидације - 03.07.2009. године  до датума отварања стечаја - 14.06.2011. године.
д. На основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/12 од 27.07.2012. године и којом је утврђено да одредба чл. 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи "Применом
конфорне методе" није у сагласности са Уставом, као и става Привредног апелационог суда којим се налаже стечајном управнику да изврши обрачун камате у складу са одлуком Уставног суда, стечајни управник је извршио нови обрачун
потраживања простом методом из којих разлога се потраживање на име камате оспорава за износ од 3.538,94 динара.

7.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено осталоГмитрорвић Звезданка
Д.Петровића 51, Бољевац

в, г

У К У П Н О: 0,00 16.303,93 16.303,93 0,00 0,00 0,00 15.737,04 0,00 566,89

13 0,00 12.320,00 12.320,00 0,00 0,00 0,00 12.320,00 Условно се признаје
камата  на  признати
износ главног дуга од
датума  отварања
стечаја до исплате и
биће  евентуално
исплаћени  уколико
се  стекну  услови  из
члана  85.  став  3.
Закона  о  стечају.

0,00 Стечајни управник је
и з в р ш и о  н о в и
о б р а ч у н
п о т р а ж и в а њ а
простом методом из
ко јих  разлога  се
потраживање на име
камате  оспорава  за
и з н о с  о д  5 6 6 , 8 9
д и н а р а .

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 3.983,93 3.983,93 0,00б

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

0,00 0,00 3.417,04 0,00
0,00
0,00 0,00

566,89д

0,00
0,00

Опис потраживања:  Неисплаћена зарада.
Правни основ: Уговор о раду
а. Потраживање на име главног дуга и камате потражује се по основу неисплаћене минималне зараде.
б. Обрачуната камата на износ главног дуга за период 03.07.2009.године - 14.06.2011.године.
Поверилац потражује камату од датума ликвидације до коначне исплате.
в. Потраживање на име главног дуга се признаје у целости у укупном износу од 12.320,00 динара, на име неисплаћених  минималних нето  зарада за период 01.01. - 31.01.2009.године.
г. Потраживање на име камате се признаје у укупном износу од 3.983,93 динара за период од покретања принудне ликвидације - 03.07.2009. године  до датума отварања стечаја - 14.06.2011. године.
д. На основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/12 од 27.07.2012. године и којом је утврђено да одредба чл. 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи "Применом
конфорне методе" није у сагласности са Уставом, као и става Привредног апелационог суда којим се налаже стечајном управнику да изврши обрачун камате у складу са одлуком Уставног суда, стечајни управник је извршио нови обрачун
потраживања простом методом из којих разлога се потраживање на име камате оспорава за износ од 566,89 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено осталоСтанковић Љубиша
Јабланица, Бољевац

в, г

У К У П Н О: 0,00 101.783,06 101.783,06 0,00 0,00 0,00 98.244,12 0,00 3.538,94

14 0,00 76.912,00 76.912,00 0,00 0,00 0,00 76.912,00 Условно се признаје
камата  на  признати
износ главног дуга од
датума  отварања
стечаја до исплате и
биће  евентуално
исплаћени  уколико
се  стекну  услови  из
члана  85.  став  3.
Закона  о  стечају.

0,00 Стечајни управник је
и з в р ш и о  н о в и
о б р а ч у н
п о т р а ж и в а њ а
простом методом из
ко јих  разлога  се
потраживање на име
камате  оспорава  за
износ  од  3.538,94
динара.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 24.871,06 24.871,06 0,00б

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

0,00 0,00 21.332,12 0,00
0,00
0,00 0,00

3.538,94д

0,00
0,00

Опис потраживања:  Неисплаћене зараде.
Правни основ: Уговор о раду
а. Потраживање на име неисплаћене минималне зараде за период 01.01. - 03.07.2009.године.
б. Обрачуната камата на износ главног дуга за период 03.07.2009.године - 14.06.2011.године.
Поверилац потражује камату од датума ликвидације до коначне исплате.
в. Потраживање на име главног дуга се признаје у целости у укупном износу од 76.912,00 динара, на име неисплаћених  минималних нето  зарада за период 01.01. - 03.07.2009.године.
г. Потраживање на име камате се признаје у укупном износу од 24.871,06 динара за период од покретања принудне ликвидације - 03.07.2009. године  до датума отварања стечаја - 14.06.2011. године.
д. На основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/12 од 27.07.2012. године и којом је утврђено да одредба чл. 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи "Применом
конфорне методе" није у сагласности са Уставом, као и става Привредног апелационог суда којим се налаже стечајном управнику да изврши обрачун камате у складу са одлуком Уставног суда, стечајни управник је извршио нови обрачун
потраживања простом методом из којих разлога се потраживање на име камате оспорава за износ од 3.538,94 динара.

8.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено осталоБојић Милорад
Подгорац

в, г

У К У П Н О: 0,00 101.783,06 101.783,06 0,00 0,00 0,00 98.244,12 0,00 3.538,94

15 0,00 76.912,00 76.912,00 0,00 0,00 0,00 76.912,00 Условно се признаје
камата  на  признати
износ главног дуга од
датума  отварања
стечаја до исплате и
биће  евентуално
исплаћени  уколико
се  стекну  услови  из
члана  85.  став  3.
Закона  о  стечају.

0,00 Стечајни управник је
и з в р ш и о  н о в и
о б р а ч у н
п о т р а ж и в а њ а
простом методом из
ко јих  разлога  се
потраживање на име
камате  оспорава  за
износ  од  3.538,94
динара.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 24.871,06 24.871,06 0,00б

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

0,00 0,00 21.332,12 0,00
0,00
0,00 0,00

3.538,94д

0,00
0,00

Опис потраживања:  Неисплаћене зараде.
Правни основ: Уговор о раду
а. Потраживање на име неисплаћене минималне зараде за период 01.01. - 03.07.2009.године.
б. Обрачуната камата на износ главног дуга за период 03.07.2009.године - 14.06.2011.године.
Поверилац потражује камату од датума ликвидације до коначне исплате.
в. Потраживање се признаје у целости у укупном износу од 76.912,00 динара на име неисплаћених  минималних нето  зарада за период 01.01. - 03.07.2009.године.
г. Потраживање на име камате се признаје у укупном износу од 24.871,06 динара за период од покретања принудне ликвидације - 03.07.2009. године  до датума отварања стечаја - 14.06.2011. године.
д. На основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/12 од 27.07.2012. године и којом је утврђено да одредба чл. 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи "Применом
конфорне методе" није у сагласности са Уставом, као и става Привредног апелационог суда којим се налаже стечајном управнику да изврши обрачун камате у складу са одлуком Уставног суда, стечајни управник је извршио нови обрачун
потраживања простом методом из којих разлога се потраживање на име камате оспорава за износ од 3.538,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено осталоФонд за развој РС

У К У П Н О: 0,00 5.964.934,87 5.964.934,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.964.934,87

16 0,00 3.274.332,68 3.274.332,68 0,00 0,00 0,00 0,00 3.274.332,68 Потраживање   се
оспорава  у целости
због застатрелости, а
имајући у виду да је
реч  о  краткорочном
кредиту.

а вГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 2.690.602,19 2.690.602,19 0,00б

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

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

2.690.602,19 г

0,00
0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу Уговора о кредиту.
Правни основ: Потраживање на име главног дуга и обрачунате камате потражује се по основу Уговора о кредиту бр.369 од 24.07.2000.године са анексом од 31.12.2004.године.
Приложени докази:
извештај о распореду кредита и камате од 07.09.2011.год., копије - Анекса II уговора о краткорочном кредиту бр.369 из 2000.год., Уговора о краткорочном кредиту бр.369 од 24.07.2000.год.,  Уговора о асигнацији од 29.08.2000.год., изјаве о
компензацији, изјаве о пребијању (компензацији) од 21.09.2000.год. и изјаве о компензацији, изјаве о пребијању (компензацији) бр. 2018.

а. Потраживање на име главног дуга потражује се по основу Уговора о кредиту бр.369 од 24.07.2000.године са анексом од 31.12.2004.године.
б. Потраживање на име обрачунате камате на износ главног дуга и то:
-    216.978,49 динара на име редовне камате и
- 2.473.623,70 динара на име затезне камате.
в. Потраживање на име  главног дуга се оспорава  у целости у износу од 3.274.332,68 динара по основу Уговора о краткорочном кредиту  бр. 369. од 24.07.2000 И Анекса 2. Уговора о  краткорочном кредиту од 31.12.2004. године, због застарелости а
имајући у виду да је реч о краткорочном кредиту.
г. Оспорава се  у целости износ камате од 2.690.602,19 динара обрачунат на износ оспореног главног дуга.

9.


