
признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца

Број предмета: Ст-489/2011
Стечајни дужник: КОНФЕКЦИЈА "КЛУЗ-СРЕМ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РУМА, Индустријска бб

Датум отварања стечајног поступка: 11.01.2012.

Датум израде листе
05.03.2016.

Повереник
АЛСУ

Василије Радосављевић

Стечајни управник

КОНАЧНА ЛИСТА

на дан 05.03.2016. 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: 126.532.721,40 287.542.688,20 414.075.409,60 120.374.696,43 29.584.791,01 83.023,40 158.940.926,50 0,00 105.091.972,26

73.302.413,87 207.193.708,29 280.496.122,16 72.800.413,87 28.694.715,24 81.933,61 109.125.782,94 69.793.276,50

(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:

52.518.207,21 77.540.356,99 130.058.564,20 46.958.974,48
474.506,00 2.134.447,36 2.608.953,36 440.000,00
237.594,32 674.175,56 911.769,88 175.308,08

890.075,77 1.089,79 47.145.080,23 0,00
2.101.838,36

568.224,97 0,00

35.063.343,93
67.115,00

168.236,83

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

Ц&М ТР, Јасмина Цвејић,Рума
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало

б

У К У П Н О: 0,00 46.244,00 46.244,00 0,00 0,00 0,00 46.244,00 0,00 0,00

1 0,00 46.244,00 46.244,00 0,00 0,00 0,00 46.244,00 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:  Новчано потраживање за испоручену робу пријављено на основу рачуна/фактура
Правни основ: Фактуре из 2008. године, 2009. године и 2010. године
а. Потраживање за неисплаћени износ за испоручену робу по фактурама:
-  из 2008.године: 00230, 00232, 00238, 00254,00271, 00284, 00285, 00294 и 00327;
- из 2009.године: 00023, 00069, 00149, 00162, 00163, 00213, 00217, 00246, 00263 и 00339;
- из 2010.године: 00009 и 00030.

Укупна потраживања за главни дуг износи 46.244,00 динара.
б. Признаје се у целости пријављено потраживање у висини од 46.244,00 динара, које је пријављено за период 2008. године, 2009. године и 2010. године, на основу следећих рачуна/фактура:

-  из 2008.године: 00230, 00232, 00238, 00254,00271, 00284, 00285, 00294 и 00327;
- из 2009.године: 00023, 00069, 00149, 00162, 00163, 00213, 00217, 00246, 00263 и 00339;
- из 2010.године: 00009 и 00030.

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

Ц&М доо, Рума
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Главна 76

б

У К У П Н О: 0,00 28.998,20 28.998,20 0,00 0,00 0,00 26.548,20 0,00 2.450,00

2 0,00 28.998,20 28.998,20 0,00 0,00 0,00 26.548,20 2.450,00 Оспоравање  дела
п о т р а ж и в а њ а  с е
о д н о с и  н а
потраживање које је
з а с т а р е л о ,  ј е р
п о т р а ж и в а њ а  п о
основу промета роба
и услуга застаревају
између правних лица
у року од три године,
на основу члана 374.
ЗОО.

а вГлавни 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:  Новчано потраживање за испоручену робу пријављено на основу рачуна/фактура
Правни основ: Фактуре из  2008. године, 2009. године и 2010. године
а. Потражује главни дуг по основу неисплаћених рачуна за испоручену робу и то:

- у 2008. години : 401-0596/08 од 22.9.2008. године;
- у 2009.години: 401-0316, 401-0347, 401-0372, 401-0536;
- у 2010.години: 401-0013.

Укупно потраживање по основу главног дуга износи 28.998,20 динара.
б. Делимично се признаје пријављено потраживање у висини од 26.548,20 динара, пријављено за период 2009. године и 2010. године, на основу рачуна/фактура :
- у 2009.години: 401-0316, 401-0347, 401-0372, 401-0536;
- у 2010.години: 401-0013.

в. Делимично се оспорава пријављено потраживање у висини од 2.450,00 динара, пријављено за период 2008. године, на основу рачуна/фактуре:
- у 2008. години : 401-0596/08 од 22.9.2008. године.

Потраживање је оспорено због застарелости, јер потраживања по основу промета роба и услуга застаревају између правних лица у року од три године, на основу члана 374. ЗОО.

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

Општина Рума, локална пореска
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало

в, г

У К У П Н О: 0,00 6.540.857,58 6.540.857,58 0,00 0,00 7.808,61 6.533.048,97 0,00 0,00

3 0,00 3.182.079,92 3.182.079,92 0,00 0,00 7.808,61 3.174.271,31 0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 3.358.777,66 3.358.777,66 0,00б

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

0,00 0,00 3.358.777,66 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу неизмирених пореских и других јавних обавеза
Правни основ: Решења о утврђивању пореских обавеза и обавеза по основу других јавних давања
а.
Потраживање за главни дуг се односи на :
- трећи исплатни ред:
1. порез на земљиште 22.775,63 дин
2. порез на имовину правних лица 3.048.666,67 дин
3. комунална такса за истицање фирме на пословном простору 60.934,19 дин
4. накнада за коришћење грађевинског земљишта 41.894,82 дин
- други исплатни ред:
1. порез на земљиште 0 дин
2. порез на имовину правних лица  0 дин
3. комунална такса за истицање фирме на пословном простору 3.999,99 дин
4. накнада за коришћење грађевинског земљишта 3.808,62 дин
б.
Пријављено је потраживање на име законске затезне камате, на следећи начин :
 други исплатни ред:
1. ззк на порез на земљиште 2.825,04 дин
2. ззк на порез на имовину правних лица 282.337,84 дин
3. ззк на комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору 4.514,77 дин
4. ззк на накнаду за коришћење грађевинског земљишта 2.643,47 дин
- трећи исплатни ред:
1. ззк на порез на земљиште 37.581,74 дин
2. ззк на порез на имовину правних лица 2.983.533,13 дин
3. ззк на комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору 33.083,02 дин
4. ззк на накнаду за коришћење грађевинског земљишта 12.258,65дин

в. Признаје се пријављено потраживање по основу главног дуга у висини од 3.182.079,92 динара, према одређеним редовима намирења.
Потраживање се односи на :
- други исплатни ред:
1. комунална такса за истицање фирме на пословном простору 3.999,99 дин
2. накнада за коришћење грађевинског земљишта 3.808,62 дин.
- трећи исплатни ред:
1. порез на земљиште 22.775,63 дин
2. порез на имовину правних лица 3.048.666,67 дин
3. комунална такса за истицање фирме на пословном простору 60.934,19 дин
4. накнада за коришћење грађевинског земљишта 41.894,82 дин

г. Признаје се пријављено потраживање на име законске затезне камате у висини од 3.358.777,66 динара у трећем исплатном реду. Наиме, поверилац је део овог потраживања, у висини од 292.321,12 динара, пријавио у другом исплатном реду,
супротно члану 54. став 4. тачка 2) Закона о стечају, јер законска затезна камата не може бити потраживање из другог исплатног реда.

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

ДДОР Нови Сад, ад филијала Рума
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Орловићева 5

д, ђ, е

У К У П Н О: 0,00 458.655,00 458.655,00 0,00 0,00 0,00 451.063,00 0,00 7.592,00

4 0,00 300.984,00 300.984,00 0,00 0,00 0,00 300.984,00 Признаје се законска
затезна  камата  у
складу са чланом 85.
став  3 .  Закона  о
стечајном  поступку.

0,00 О с п о р е н а  ј е
п р и ј а в љ е н а  и
обрачуната  камата
н а  т р о ш к о в е
извршног  поступка,
из разлога што иста
није  досуђена,  нити
ј е  м о г л а  б и т и
досуђена  од  стране
суда,  јер  по  тада
важећем  Закону  о
извршном  поступку,
камату  на  трошкове
извршног  поступка
није  било  законски
могуће  досудити  у
с а м о м  и з в р ш н о м
п о с т у п к у .

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 128.459,00 128.459,00 0,00б

0,00 21.620,00 21.620,00 0,00в

0,00 7.592,00 7.592,00 0,00г

0,00 0,00 128.459,00 0,00
21.620,00

0,00 0,00

0,00
0,00

7.592,00ж

Опис потраживања:  Потраживање по основу премије осигурања, утврђено Решењем о извршењу Трговинског суда у Сремској Митровици посл.бр. ИВ. 1256/09 од 30.10.2009.године
Правни основ: Решење о извршењу Трговинског суда у Сремској Митровици посл.бр. ИВ. 1256/09 од 30.10.2009.године.
а.
Потражује за главни дуг по основу Решења о извршењу Трговинског суда у Сремској Митровици посл.бр. ИВ. 1256/09 од 30.10.2009.године, износ од 300.984,00 динара.
б.
Потражује се законска затезна камата на главни дуг у износу од 128.459,00 динара. Камата обрачуната од доспећа појединачних обавеза по основу појединачних премија осигурања па до 11.01.2012.године.

в.
Потражују се трошкови извршног поступка по основу Решења о извршењу Трговинског суда у Сремској Митровици посл.бр. ИВ. 1256/09 од 30.10.2009.године, износ од 21.620,00 динара.
г.
Поверилац потражује законску затезну камату на трошкове извршног поступка у износу од 7.592,00 динара. Камата је обрачуната од 30.10.2009.године  па до 11.01.2012.године.

д. Признаје се пријављено потраживање на име главног дуга у висини од 300.984,00 динара, утврђено Решењем о извршењу Трговинског суда у Сремској Митровици посл.бр. ИВ. 1256/09 од 30.10.2009.године.
ђ. Признаје се потраживање пријављено по основу законске затезне камате на износ главног дуга у висини од 128.459,00 динара.
Законска затезна камата обрачуната је од доспећа појединачних обавеза по основу појединачних премија осигурања па до 11.01.2012.године.

е. Признаје се пријављено потраживање по основу трошкова извршног поступка у висини  од 21.620,00 динара, који су одређени Решењем о извршењу Трговинског суда у Сремској Митровици посл.бр. ИВ. 1256/09 од 30.10.2009.године.
ж. Оспотава се у целости потраживање пријављено по основу законске затезне камате на трошкове извршног поступка у износу од 7.592,00 динара (камата је обрачуната од 30.10.2009.године, па до 11.01.2012.године.) из разлога што иста није
досуђена, нити је могла бити досуђена од стране суда, јер по тада важећем Закону о извршном поступку, камату на трошкове извршног поступка није било законски могуће досудити у самом извршном поступку.

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

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

Обезбеђено остало
Платичево, Владимира Назора 60

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 317.485,36 317.485,36 0,00 0,00 0,00 317.485,36 0,00 0,00

5 0,00 131.365,00 131.365,00 0,00 0,00 0,00 131.365,00 0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 132.388,36 132.388,36 0,00б

0,00 53.732,00 53.732,00 0,00в

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

0,00 0,00 132.388,36 0,00
53.732,00

0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу пресуде суда за неисплаћене зараде.
Правни основ: Пресуда Основног суда у Сремској Митровици Судске јединице у Руми , Посл. бр. IV-12-P1-396/10 од 10.06.2011. године
а.
Потражује за главни дуг:

- по пресуди Основног суда у Сремској Митровици , Судска јединица у Руми, посл. бр. IV 12-п1-396/10 ОД 10.06.2011. године и то:
за неисплаћене зараде за следеће месеце: октобар  2009. - 19.808,00 дин ; новембар   2009. - 16.136,00 дин ; децембар   2009. - 20.602,00 дин ; јануар 2011. - 11.165,00 дин.; фебруар 2010. - 13.572,00 дин.; март 2010. - 25.763,00 дин. ; април 2010. -
3875,00 дин. ; путне трошкове за период од 01.09.2009.године па до 07.04.2010.године износ од 20.440,00 динара ;

Укупна потраживања по основу главног дуга износе  131.365,00  дин.
б.
Поверилац потражује законску затезну камату и то за следеће:

- на неисплаћене зараде за следеће месеце:

  октобар  2009. - 19.808,00 дин дин ЗЗКобрачунату од 01.12.2009. године у износу од 19.915,44 динара ;
  новембар   2009. - 16.136,00 дин ЗЗКобрачунату од 01.01.2010. године у износу од 16.346,41 динара;
  децембар   2009. - 20.602,00 дин ЗЗК обрачунату од 01.02.2010. године у износу од 20.849,95 динара;
  јануар 2011. - 11.165,00 дин. ЗЗК обрачунату од 01.03.2010. године у износу од 11.332,03 динара;
фебруар 2010. - 13.572,00 дин. ЗЗК обрачунату од 01.04.2010. године у износу од 13.622,84 динара;
 март 2010. - 25.763,00 дин. ЗЗК обрачунату од 01.05.2010. године у износу од 25.888,08 динара ;
 април 2010. - 3.875,00 дин  ЗЗКобрачунату од 01.06.2010. године у износу од 3.894,38 динара.

 - на путне трошкове за период од 01.09.2009.године па до 31.12.2009.године на износ од 20.440,00 динара ЗЗК обрачунату од 01.05.2010. године у износу 20.539,23 динара ;

Укупно потраживање по основу законске затезне камате на главни дуг износи 132.388,36 динара.

в.
Потражује на име парничних трошкова по пресуди Основног суда у Сремској Митровици , Судска јединица у Руми, посл. бр. IV 12-п1-396/10 ОД 10.06.2011. године износ од 53.732,00 дин.
г.
Повериоцу се признају у целости потраживања за главни дуг и то у износу од 131.365 динара.
д.
Признаје се  законска затезна камата на главни дуг у целости и то у износу од 132.388,36 динара.

ђ.
Признаје се у целости потраживање за трошкове и то у износу од 53.732,00 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

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

Обезбеђено остало
Рума, улица ПСВ 66

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 109.218,56 109.218,56 0,00 0,00 0,00 101.498,97 0,00 7.719,59

6 0,00 74.000,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 74.000,00 0,00 Законска  затезна
камата на главни дуг
оспорена за износ од
5.502,13  динара, јер
с е  п о т р а ж у ј е
неосновано, односно
представља  више
обрачунати  износ
камате.

О с п о р е н а  с у
п о т р а ж и в а њ а  з а
законску  затезну
к а м а т у  н а  д е о
г л а в н о г  д у г а  п о
о с н о в у  П р е с у д е
п о с л .  б р .  5 . П 1 -
1 0 0 0 8 / 1 0  о д
14.07.2010. године и
то за:

-доприносе  за  ПИО
као  и  за  доприносе
з а  з д р а в с т в е н о
осигурање за период
о д  т р и  г о д и н е
уназадрачунајући  од
14.07.2010. године.

-  д о п р и н о с е  з а
осигурање за случај
незапослености  за
период од три године
уназад  рачунајући
о д  1 4 . 0 7 . 2 0 1 0 .
г о д и н е .

Законска  затезна
камата  на  наведене
износе  главног  дуга
н и ј е  и с к а з а н а  у
номиналном износу у
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а .

Законска  затезна
камата  на  трошкове
оспорена за износ од
2217,28  динара, јер
с е  п о т р а ж у ј е
неосновано, односно
представља  више
обрачунати  износ
камате.

а зГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 26.180,53 26.180,53 0,00б

0,00 6.500,00 6.500,00 0,00в

0,00 2.538,03 2.538,03 0,00г

0,00 0,00 20.678,22 0,00
6.500,00

320,75 0,00

5.502,31и

0,00
2.217,28 ј

6.



Опис потраживања:  По основу пресуде Суда за неисплаћене зараде.
Правни основ: Пресуда Основног суда у Сремској Митровици Судске јединице у Руми , Посл. бр. IV-12-P1-396/10 од 10.06.2011. године.
Оспорена су  сва потраживања за ЗЗК на главни дуг по основу Пресуде посл. бр. 5.П1-10008/10 од 14.07.2010. године, јер потраживање није исказано у номиналном износу.

а.
Потражује за главни дуг по основу Пресуде због пропуштања Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица у Руми, посл. бр. 5.П1-1008/10 од 14.07.2010. године и то:
- за неиспалћене зараде и то за:
       - 5.500,00 динара за октобар 2009. године
       -11.000,00 динара за новембар 2009. године
       -11.000,00 динара за децембар 2009. године
       -11.000,00 динара за јануар 2010. године
       - 5.500,00 динара за 18 дана фебруара 2010. године
- за неисплаћене путне трошкове:
       -8.000,00 динара за период 15.10.2009. године до 18.02.2010. године
-за регрес за годишњи одмор
       -11.000,00 динара за 2009. годину
       -11.000,00 динара за 2010. годину
-доприносе за ПИО као и за доприносе за здравствено осигурање за период од три године уназадрачунајући  од 14.07.2010. године.Потраживање није исказано у номиналном износу
- доприносе за осигурање за случај незапослености за период од три године уназадрачунајући  од 14.07.2010. године.Потраживање није исказано у номиналном износу.

б.
Потражује за законску затезну камату на главни дуг по основу Пресуде посл. бр. 5.П1-10008/10 од 14.07.2010. године :

- на неисплаћене зараде и то на следеће износе:
       - на 5.500,00 динара за октобар 2009. године ЗЗК у износу од 1.932,75 динара
       - на 11.000,00 динара за новембар 2009. године ЗЗК у износу од 3.645,11 динара
       - на 11.000,00 динара за децембар 2009. године ЗЗК у износу од 3.557,63 динара
       - на 11.000,00 динара за јануар 2010. године ЗЗК у износу од 3.370,26 динара
       - на 5.500,00 динара за 18 дана фебруара 2010. године ЗЗК у износу од 1.630,07 динара
- на неисплаћене путне трошкове и то на следећи износ:
       - на 8.000,00 динара за период 15.10.2009. године до 18.02.2010. године ЗЗК у износу од 2.371,02 динара
- на регрес за годишњи одмор и то на следеће износе:
       - на 11.000,00 динара за 2009. годину ЗЗК у износу од 6.116,06 динара
       -на 11.000,00 динара за 2010. годину ЗЗК у износу од 3.557,63 динара

Укупно потражује ЗЗК на главни дуг у износу од 26.180,53 динара.

-доприносе за ПИО као и за доприносе за здравствено осигурање за период од три године уназад рачунајући  од 14.07.2010. године.
- доприносе за осигурање за случај незапослености за период од три године уназад рачунајући  од 14.07.2010. године.

Законска затезна камата на наведене износе главног дуга није исказана у номиналном износу у пријави потраживања.
в.
Потражује за трошкове износ од 6.500,00 динара на име парничних трошкова по пресуди Посл.бр. 6П1- 1009/10 од 17.06.2011.године.
г.
Потражује за законску затезну камату на трошкове у износу од 6.500,00 динара на име парничних трошкова по пресуди Посл.бр. 6П1- 1009/10 од 17.06.2011.године и то износ ЗЗК од 2.538,03 динара.
д.
Признато је потраживање за главни дуг у укупном износу од  74.000 динара и то за:

главни дуг по основу Пресуде због пропуштања Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица у Руми, посл. бр. 5.П1-1008/10 од 14.07.2010. године и то:
- за неиспалћене зараде и то за:
       - 5.500,00 динара за октобар 2009. године
       -11.000,00 динара за новембар 2009. године
       -11.000,00 динара за децембар 2009. године
       -11.000,00 динара за јануар 2010. године
       - 5.500,00 динара за 18 дана фебруара 2010. године
- за неисплаћене путне трошкове:
       -8.000,00 динара за период 15.10.2009. године до 18.02.2010. године
-за регрес за годишњи одмор
       -11.000,00 динара за 2009. годину
       -11.000,00 динара за 2010. годину
ђ.
Потраживање за законску затезну камату на главни дуг је признато у износу од 20.678,22 динара.

е.
Потраживање за трошкове признато у целости.
ж.
Законска затезна камата на трошкове призната у износу од 320,75 динара.
з.
Оспорено је следећепотраживање за главни дуг:

7.



-доприносе за ПИО као и за доприносе за здравствено осигурање за период од три године уназад рачунајући  од 14.07.2010. године, јер потраживање није исказано у номиналном износу;
- доприносе за осигурање за случај незапослености за период од три године уназад рачунајући  од 14.07.2010. године, јер потраживање није  исказано у номиналном износу.

и.
Законска затезна камата на главни дуг  оспорена за износ од 5.502,13  динара, јер се потражује неосновано, односно представља више обрачунати износ камате.

Оспорена су потраживања за законску затезну камату на део главног дуга по основу Пресуде посл. бр. 5.П1-10008/10 од 14.07.2010. године и то за:

-доприносе за ПИО као и за доприносе за здравствено осигурање за период од три године уназадрачунајући  од 14.07.2010. године.

- доприносе за осигурање за случај незапослености за период од три године уназад рачунајући  од 14.07.2010. године.

Законска затезна камата на наведене износе главног дуга није исказана у номиналном износу у пријави потраживања.
ј.
Законска затезна камата на трошкове оспорена за износ од 2217,28  динара, јер се потражује неосновано, односно представља више обрачунати износ камате.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Павловачка 88

в, г

У К У П Н О: 0,00 110.998,94 110.998,94 0,00 0,00 0,00 110.998,94 0,00 0,00

7 0,00 79.153,98 79.153,98 0,00 0,00 0,00 79.153,98 0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 31.844,96 31.844,96 0,00б

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

0,00 0,00 31.844,96 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу Решења о утврђивању права на исплату отпремнине при одласку у пензију бр. 2379 од 02.11.2009. године.
Правни основ: Решење о утврђивању права на исплату отпремнине при одласку у пензију бр. 2379 од 02.11.2009. године.
а. Потраживање за главни дуг по основу:

-отпремнине при одласку у пензију, на основу Решења о утврђивању права на исплату отпремнине при одласку у пензију бр. 2379 од 02.11.2009. године,  и то износ за дуг од шест неисплаћених рата од по 13.192.,33 динара и то за месеце:

-фебруар 2010 год. -13.192.,33 динара
- април 2010. год.-13.192.,33 динара
- мај 2010. год.-13.192.,33  динара
- јун 2010. год. -13.192.,33 динара
- јул 2010. год.-13.192.,33 динара
- август 2010. год. -13.192.,33 динара.

Укупан износ потраживања за главни дуг износи 79.153,98 динара.
б. Потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу:

-отпремнине при одласку у пензију а по основу Решења бр. 2379 од 02.11.2009. године. и то на износе шест рата од по 13.192.,33 динара замесеце :

-фебруар 2010 год. -
- април 2010. год.-
- мај 2010. год.-
- јун 2010. год. -
- јул 2010. год.-
- август 2010. год. -

Укупан износ потраживања за законску затезну камату износи 31.844,96 динара.
в. Признаје се потраживање главног дуга у висини од 79.153,98 динара, на основу Решења о утврђивању права на исплату отпремнине при одласку у пензију бр. 2379 од 02.11.2009. године,  и то износ неисплаћеног дела отпремнине, тј. дуг од шест
неисплаћених рата од по 13.192,33 динара и то за месеце:

-фебруар 2010 год. -13.192.,33 динара
- април 2010. год.-13.192.,33 динара
- мај 2010. год.-13.192.,33  динара
- јун 2010. год. -13.192.,33 динара
- јул 2010. год.-13.192.,33 динара
- август 2010. год. -13.192.,33 динара.

г. Признаје се законска затезна камата обрачуната на износ главног дуга у висини од 31.844,96 динара. Законска затезна камата обрачуната је дана доспећа сваког месечног ануитета, па до дана отварања стечајног поступка.

8.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Павловачка 22

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 767.895,29 767.895,29 0,00 0,00 0,00 758.067,19 0,00 9.828,10

8 0,00 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00
О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у износу од  1673.14
динара, јер потражује
у  већем  износу  у
односу  на  правилан
обрачун  камате.

О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на трошкове у
износу од   2.154,96
динара, јер потражује
у  већем  износу  у
односу  на  признато.
О с п о р а в а  с е
потраживање у износ
од  6.000,00  динара
за  трошкове  овог
п о с т у п к а  и  з а
подношење  пријаве
потраживања,  као  и
за  таксу  на  пријаву
по  одлуци  Суда,  јер
не  постоји  правни
основ  за  исто.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 45.524,16 45.524,16 0,00б

0,00 187.879,00 187.879,00 0,00в

0,00 14.492,13 14.492,13 0,00г

0,00 0,00 43.851,02 0,00
181.879,00

12.337,17 0,00

1.673,14 з

6.000,00и

2.154,96 ј

10.



Опис потраживања:  Потраживање по основу решења о извршењу а на основу пресуде
Правни основ: Решење о извршењу Основног суда у Сремској Митровици , Судска јединица Рума посл.бр. 1-И.1713/11 од 11.10.2011.год.
Решење о извршењу Основног суда у Сремској Митровици , Судска јединица Рума посл.бр. 1-И.1714/11 од 11.10.2011.год.
а.
Потраживање за главни дуг по основу :

-Решење о извршењу Основног суда у Сремској Митровици , Судска јединица Рума посл.бр. 1-И.1714/11 од 11.10.2011.год.и то за: износ главног дуга од 520.000,00 динара.

б.
Потраживање за законску затезну камату на главни дуг и то на:

-Решење о извршењу Основног суда у Сремској Митровици , Судска јединица Рума посл.бр. 1-И.1714/11 од 11.10.2011.год.и то на главни дуга од 520.000,00 динара законска затезна камата у износу од 45.524,16 динара

в.
Потраживање за трошкове  по основу :

-Решење о извршењу Основног суда у Сремској Митровици , Судска јединица Рума посл.бр. 1-И.1713/11 од 11.10.2011.год. (по основу пресуде Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума посл. бр. 805710 од 13.07.2011. године)
трошкове  парничног поступка у износу од 113.800,00 динара.

-Решења о извршењу Основног суда у Сремској Митровици , Судска јединица Рума посл.бр. 1-И.1713/11 од 11.10.2011.год. (по основу пресуде Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума посл. бр. 805710 од 13.07.2011. године) и
то износ од 19.076,00 динара

-Решење о извршењу Основног суда у Сремској Митровици , Судска јединица Рума посл.бр. 1-И.1714/11 од 11.10.2011.год.,  и то износ од 49.003,00 динара.

-Решење о извршењу Основног суда у Сремској Митровици , Судска јединица Рума посл.бр. 1-И.1714/11 од 11.10.2011.год.,  и то износ од 137.800,00 динара na ime troškova parničnog postupka.

Поверилац потражује и износ од 6.000,00 динара за трошкове овог поступка и за подношење пријаве потраживања, као и за таксу на пријаву по одлуци Суда.

Укупно потражује за трошкове 187.879,00 динара.
г. Потраживање за законску затезну на трошкове по основу :

-Решење о извршењу Основног суда у Сремској Митровици , Судска јединица Рума посл.бр. 1-И.1713/11 од 11.10.2011.год. (по основу пресуде Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума посл. бр. 805710 од 13.07.2011. године) на
трошкове  парничног поступка у износу од 113.800,00 динара законска затезна камата у износу од 5.223,17 динара

-Решења о извршењу Основног суда у Сремској Митровици , Судска јединица Рума посл.бр. 1-И.1713/11 од 11.10.2011.год. (по основу пресуде Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума посл. бр. 805710 од 13.07.2011. године) на
износ од 19.076,00 динара законска затезна камата у износу од 521,07 динара.

-Решење о извршењу Основног суда у Сремској Митровици , Судска јединица Рума посл.бр. 1-И.1714/11 од 11.10.2011.год. ,  на износ од 49.003,00 динара законска затезна камата у износу од 1.338,54 динара.

-Решење о извршењу Основног суда у Сремској Митровици , Судска јединица Рума посл.бр. 1-И.1714/11 од 11.10.2011.год.,  на износ од 137.800,00 динара законска затезна камата у износу од 7.409,35 динара.

Укупан износ законске затезне камате на трошкове износи 14.492,13 динара.

д.
Потраживање за главни дуг је признато у целости у износу од 520.00 динара.
ђ.
Потраживање за законску затезну камату на главни дуг износи 43.851,02 динара.
е.

Признаје се потраживање за трошкове  по основу :

-Решење о извршењу Основног суда у Сремској Митровици , Судска јединица Рума посл.бр. 1-И.1713/11 од 11.10.2011.год. (по основу пресуде Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума посл. бр. 805/10 од 13.07.2011. године)
трошкове  парничног поступка у износу од 113.800,00 динара.

-Решења о извршењу Основног суда у Сремској Митровици , Судска јединица Рума посл.бр. 1-И.1713/11 од 11.10.2011.год. (по основу пресуде Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума посл. бр. 805/10 од 13.07.2011. године) и то
износ од 19.076,00 динара

-Решење о извршењу Основног суда у Сремској Митровици , Судска јединица Рума посл.бр. 1-И.1714/11 од 11.10.2011.год.,  и то износ од 49.003,00 динара.

-Решење о извршењу Основног суда у Сремској Митровици , Судска јединица Рума посл.бр. 1-И.1714/11 од 11.10.2011.год.,  и то износ од 137.800,00 динара на име трошкова парничног поступка.

Укупно признато потраживање за трошкове је  181.879  динара.
ж.
Потраживање за закоснку затезну камату на трошкове је признато у износу од 12.337,17 динара и односи се на камату на трошкове парничног поступка.
з.

11.



Оспорено је потраживање за законску затезну камату на главни дуг у износу од  1673.14 динара, јер потражује у већем износу у односу на правилан обрачун камате.
и.
Оспорава се потраживање у износ од 6.000,00 динара за трошкове овог поступка и за подношење пријаве потраживања, као и за таксу на пријаву по одлуци Суда, јер не постоји правни основ за исто.
ј.
Оспорено је потраживање за законску затезну камату на трошкове у износу од   2.154,96 динара, јер потражује у већем износу у односу на признато.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Станка пауновића Вељка 63

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 241.293,21 241.293,21 0,00 0,00 0,00 209.126,62 0,00 32.166,59

10 0,00 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00
О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у  и з н о с у  о д
20.011,24   динара,
јер потражује у већем
износу  у  односу  на
правилан  обрачун
камате.

О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  з а
трошкове  и  то  за:

- трошак подношења
пријаве потраживања
износ  од  6.000,00
динара
-  такса  на  пријаву  и
одлуку  по  одлуци
Суда,

 ј е р  и с т и  н и с у
предмет  утврђених
обавеза по  пресуди
и  р е ш е њ а  о
и з в р ш е њ у  С у д а ,
односно  не  постоји
правни  основ  за
признавање  истих.

О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на трошкове у
износу  од   6.156,35
динара, јер потражује
у  већем  износу  у
односу  на  правилан
обрачун  камате.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 77.817,90 77.817,90 0,00б

0,00 45.746,00 45.746,00 0,00в

0,00 25.729,31 25.729,31 0,00г

0,00 0,00 57.807,66 0,00
39.746,00
19.572,96 0,00

20.010,24 з

6.000,00и

6.156,35 ј
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Опис потраживања:  Потражује новчано потраживање по решењу о извршењу Суда.
Правни основ: Решење о извршењу Општинског суда у Руми посл.бр.И. 382/09 од 15.04.2009.године.

Решење о извршењу Општинског суда у Руми посл.бр.И. 793/08 од 30.03.2008.године.

а.
Потражује за главни дуг и то по:
-Решењу о извршењу Општинског суда у Руми, посл. бр. И.382/09 од 15.04.2009. године и то   92.000,00 динара.

б.
Потражује законску затезну кмату на главни дуг и то по:
-Решењу о извршењу Општинског суда у Руми, посл. бр. И.382/09 од 15.04.2009. године на износ 92.000,00 динара ЗЗК у износу од 77.817,90 динара.
в.
Потражује трошкове и то:
1.  по Решењу о извршењу Општинског суда у Руми, посл. бр. И.793/08/09 од 15.04.2009. године:
- трошкове парничног поступка у износу од 22.320,00 динара;
- трошкове извршења у износу од 12.426,00 динара.
- трошкови опомене у износу од 2.000,00 динара
- досуђени трошкови извршења у износу од 3.000,00 динара
- трошак подношења пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара
- такса на пријаву и одлуку по одлуци Суда

Укупна вредност потраживања за троошкове је 45.746,00 динара.

г.
Потражује законску затезну камату на трошкове и то по Решењу о извршењу Општинског суда у Руми, посл. бр. И.793/08/09 од 15.04.2009. године. :

- на трошкове парничног поступка у износу од 22.320,00 динара ЗЗК у износу од 18.257,02 динара;
- на трошкове извршења у износу од 12.426,00 динара ЗЗК у износу од 7.462,29 динара;

Укупна вредност потраживања за ЗЗК на троошкове је 25.729,31 динара.

д.
Потраживање за главни дуг се признаје у целости у износу од 92.000 динара.
ђ.
Потраживање за законсу затезну камату на главни дуг се признаје у износу од 57.806,66 динара.
е.
Потраживање за трошкове је признато у целости у износу 39.746 динара.
ж.
Потраживање за законску затезну камату на трошкове се признаје у износу од 19.572,96 динара.
з.
Оспорено је потраживање за законску затезну камату на главни дуг у износу од  20.011,24  динара, јер потражује у већем износу у односу на правилан обрачун камате.
и.
Оспорено је потраживање за трошкове и то за:

- трошак подношења пријаве потраживања износ од 6.000,00 динара
- такса на пријаву и одлуку по одлуци Суда,

 јер исти нису предмет утврђених обавеза по  пресуди и решења о извршењу Суда, односно не постоји правни основ за признавање истих.

ј.
Оспорено је потраживање за законску затезну камату на трошкове у износу од  6.156,35  динара, јер потражује у већем износу у односу на правилан обрачун камате.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Павловачка 22

 в, г

У К У П Н О: 0,00 154.425,79 154.425,79 0,00 0,00 0,00 143.177,19 0,00 11.248,60

11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  з а
т р о ш к о в е  о в о г
п о с т у п к а  и  з а
подношење  пријаве
п о т р а ж и в а њ а  н а
износ  од  6000,00
динара,  као  и  таксу
на  пријаву  и  одлуку
по  одлуци  Суда.

 О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на трошкове у
износу  од   5.248,60
д и н а р а ,  ј е р  с е
потражује  у  већем
и з н о с у  о д
обрачунате камате у
складу са законом.

Главни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 137.870,00 137.870,00 0,00а

0,00 16.555,79 16.555,79 0,00б

0,00 0,00 0,00 0,00
131.870,00

11.307,19 0,00

0,00
6.000,00д

5.248,60ђ
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Опис потраживања:  Потраживање по решењима о извршењу за трошкове парничних поступака.
Правни основ: Решење о извршењу Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума посл.бр. 3 И-1701/11 од 05.10.2011.године.

Пресуда Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума посл.бр. 5 П.730/10 од 27.09.2010.године.

а.
Потражује на име трошкова :

- по Решењу о извршењу Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума посл.бр. 3 И-1701/11 од 05.10.2011.године трошкове парничног поступка у износу од 59.250,00 динара

- по Решењу о извршењу Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума посл.бр. 3 И-1701/11 од 05.10.2011.године, трошкове извршења у  износу од 11.270,00 динара.

- по правоснажној пресуди Основног суда у Сремској Митровици, судска јединица Рума посл.бр. 5 П.730/10 од 27.09.2010.године трошкове парничног поступка у износу од 61.350,00 динара.

- трошкове овог поступка и за подношење пријаве потраживања  износ од 6000,00 динара, као и таксу на пријаву и одлуку по одлуци Суда.

Укупна потраживања на име трошкова износе 137.870,00 динара.
б.

Потражује на име законске затезне камате на трошкове :

- по Решењу о извршењу Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума посл.бр. 3 И-1701/11 од 05.10.2011.године на износ од 59.250,00 динара ЗЗК у износу од 5.446,99 динара.

- по Решењу о извршењу Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума посл.бр. 3 И-1701/11 од 05.10.2011.године, на трошкове извршења на 11.270,00 динара ЗЗК у износу од 327,99 динара.

- по правоснажној пресуди Основног суда у Сремској Митровици, судка јединица Рума посл.бр. 5 П. 730/10 од 27.09.2010.године на износ трошкова парничног поступка од 61.350,00 динара ЗЗК у износу од 10.780,81 динар.

Укупан износ ЗЗК на трошкове износи 16.555,79 динара.

в.
Признаје се потраживање  на име трошкова за :

- по Решењу о извршењу Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума посл.бр. 3 И-1701/11 од 05.10.2011.године трошкове парничног поступка у износу од 59.250,00 динара

- по Решењу о извршењу Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума посл.бр. 3 И-1701/11 од 05.10.2011.године, трошкове извршења у  износу од 11.270,00 динара.

- по правоснажној пресуди Основног суда у Сремској Митровици, судска јединица Рума посл.бр. 5 П.730/10 од 27.09.2010.године трошкове парничног поступка у износу од 61.350,00 динара.

Укупна признато потраживање на име трошкова износе 131.870,00 динара.
г.
Потраживање за законску затезну камату на трошкове се признаје у износу од 11.307,19 динара.
д.
Оспорено је потраживање на име :

- трошкова овог поступка и за подношење пријаве потраживања  износ од 6.000,00 динара, као и таксу на пријаву и одлуку по одлуци Суда, јер као такво није утврђено наведеним решењем  о извршењу и пресудом Суда.
ђ.
 Оспорено је потраживање за законску затезну камату на трошкове у износу од  5.248,60 динара, јер се потражује у већем износу од обрачунате камате у складу са законом.

16.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума,Павловачка бр.22

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 1.968.032,85 1.968.032,85 0,00 0,00 0,00 1.886.967,42 0,00 81.065,43

14 0,00 1.579.578,41 1.579.578,41 0,00 0,00 0,00 1.527.600,41 51.978,00 О с п о р а в а  с е
потраживање  на име
накнаде  штете  за
уплаћене доприносе
за  ПИО  у  износу  од
51.978,00 динара јер
за  потраживање  по
овом основу активно
ј е  л е г и т и м и с а н о
М и н и с т а р с т в о
финансија,  Пореска
управа, односно није
достављен  ни  један
правни  основ  за
н а в е д е н о
п о т р а ж и в а њ е .

О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  п о
о с н о в у  з а к о н с к е
затезне  камате  на
главни  дуг  и  то  за
накнаду  штете  за
уплаћене доприносе
за  ПИО на  износ  од
51.978,00  динара  ,
ј ер  је  оспорен  и
главни  дуг,  те  се
о с п о р а в а  и  д е о
законске  затезне
камате на главни дуг
који није признат.
Укупно  се  оспорава
ЗЗК  на  главни  дуг  у
износу  од  22.739,77
динара.
О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  з а
трошкове и то износ
од  6.000,00  динара
за накнаду трошкова
овог  поступка  и  за
подношење  пријаве
потраживања  као  и
таксу  на  пријаву  и
одлуку,  по  одлуци
Суда,  јер не постоји
правни  основ  за
признавање  ових
трошкова .
О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на трошкове у
износу  од  347,66
д и н а р а ,  ј е р  с е
потражује  у  већем
износу од признатог
п о т р а ж и в а њ а
обрачунатог у складу
са законом.

а зГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 134.776,35 134.776,35 0,00б

0,00 245.124,00 245.124,00 0,00в

0,00 8.554,09 8.554,09 0,00г

0,00 0,00 112.036,58 0,00
239.124,00

8.206,43 0,00

22.739,77и

6.000,00 ј

347,66 к
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Опис потраживања:  Потраживање по основу пресуде Суда и решења о извршењу, а за неисплаћене зараде.
Правни основ: Решење о извршењу Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума, посл. бр. И.1702/11 од 11.10.2011. године.
Пресуда Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума, посл. бр. П.2412/11 од 12.12.2011. године.
Пресуда Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума, посл. бр. П1.52/11 од 11.04.2011. године.

а.
Потражује по основу главног дуга следеће:

1.по пресуди Основног суда у Сремској Митровици, судска јединица Рума посл.бр. 13 П-2412/11 од 12.12.2011.године исплата
- износа од 1.168.400,00 динара;

2.по пресуди Основног суда у Сремској Митровици, судска јединица Рума посл.бр. П1.52/11 од 11.04.2011.године:
- на име неисплаћене зараде укупан износ од 234.247,41 динар и то:
           - 7.620,00 динара почев од 31.07.2006.године до исплате
           - 10.668,00 динара почев од 31.08.2006.године до исплате
           - 11.684,00 динара почев од 30.09.2006.године до исплате
           - 11.176,00 динара почев од 31.12.2006.године до исплате
           -10.160,00 динара почев од 31.01.2007.године до исплате
           -11.684,00 динара почев од 28.02.2007.године до исплате
           -10.010,41 динара почев од 31.03.2007.године до исплате
           -11.176,00 динара почев од 30.04.2007.године до исплате
           -10.668,00 динара почев од 31.05.2007.године до исплате
           -11.684,00 динара почев од 30.06.2007.године до исплате
           -10.668,00 динара почев од 31.07.2007.године до исплате
           -11.176,00 динара почев од 31.08.2007.године до исплате
           -15.312,00 динара почев од 30.11.2009.године до исплате
           -14.616,00 динара почев од 31.12.2009.године до исплате
           -16.008,00 динара почев од 31.01.2010.године до исплате
           -15.120,00 динара почев од 28.02.2010.године до исплате
           -14.400,00 динара почев од 31.03.2010.године до исплате
           -9.081,00 динара почев од 17.04.2010.године до исплате

- на име неисплаћене отпремнине 124.953,00 динара
- на име накнаде штете за уплаћене доприносе за ПИО у износу од 51.978,00 динара

Укупно потраживање по основу главног дуга износи  1.579.578,41 динара.

б.
Потражује по основу законске затезне камате на главни дуг и то на следеће:

1.по пресуди Основног суда у Сремској Митровици, судска јединица Рума посл.бр. 13 П-2412/11 од 12.12.2011.године на износ од 1.168.400,00 динара ЗЗК у износу од 30.525,00 динара;

2.по пресуди Основног суда у Сремској Митровици, судска јединица Рума посл.бр. П1.52/11 од 11.04.2011.године:
- на име неисплаћене зараде на укупан износ од 234.247,41 динара ЗЗК у износу од 59.431,18 динара.

-за неисплаћену отпремнину на износ од 124.953,00 динара ЗЗК у износу од 31.701,93 динара.

- за накнаду штете за уплаћене доприносе за ПИО на износ од 51.978,00 динара ЗЗК у износу од 13.118,24 динара.

Потраживање по основу законске затезне камате на главни дуг износи укупно 134.776,35 динара.

в.
Потражује за трошкове по основу :

- 1.  Пресуде Основног суда у Сремској Митровици, судска јединица Рума посл.бр. 13 П-2412/11 од 12.12.2011.године :
             - износа од 149.750,00 динара, за трошкове парничног поступка

2. По пресуди Основног суда у Сремској Митровици, судска јединица Рума посл.бр. П1.52/11 од 11.04.2011.године:
            - износ од 42.046,00 динара на име трошкова парничног поступка
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3. По решењу о извршењу Основног суда у Сремској Митровици, судска јединица Рума,  посл.бр. И-1702/11 од 11.10.2011.године:
             - износ од 10.378,00 динара на име трошкова поступка извршења.

4. Износ од 36.950,00 на име трошкова парничног поступка и то на основу пресуде Основног суда у Сремској Митровици П.бр. 806/10 од 06.12.2010. године и И.бр. 1702/11 од 11.10.2010. године.

5. Износ од 6.000,00 динара за накнаду трошкова овог поступка и за подношење пријаве потраживања као и таксу на пријаву и одлуку, по одлуци Суда.

Укупно потраживање по основу трошкова износи  245.124,00 динара.

г.
Потражује законску затезну камату на трошкове по основу :

- 1.  Пресуде Основног суда у Сремској Митровици, судска јединица Рума посл.бр. 13 П-2412/11 од 12.12.2011.године :
             - на износ од 149.750,00 динара ЗЗК у износу од 773,07 динара.
2. По пресуди Основног суда у Сремској Митровици, судска јединица Рума посл.бр. П1.52/11 од 11.04.2011.године:
            - на износ од 42.046,00 динара ЗЗК у износу од 3.061,70 динара.
3. На  износ од 36.950,00 динара ЗЗК у износу од 4.719,32 динара обрачунату од 06.11.2010.  године.

д.
Признаје се потраживање за главни дуг за следеће:

1.по пресуди Основног суда у Сремској Митровици, судска јединица Рума посл.бр. 13 П-2412/11 од 12.12.2011.године исплата
- износа од 1.168.400,00 динара;

2.по пресуди Основног суда у Сремској Митровици, судска јединица Рума посл.бр. П1.52/11 од 11.04.2011.године:
- на име неисплаћене зараде укупан износ од 234.247,41 динар и то:
           - 7.620,00 динара почев од 31.07.2006.године до исплате
           - 10.668,00 динара почев од 31.08.2006.године до исплате
           - 11.684,00 динара почев од 30.09.2006.године до исплате
           - 11.176,00 динара почев од 31.12.2006.године до исплате
           -10.160,00 динара почев од 31.01.2007.године до исплате
           -11.684,00 динара почев од 28.02.2007.године до исплате
           -10.010,41 динара почев од 31.03.2007.године до исплате
           -11.176,00 динара почев од 30.04.2007.године до исплате
           -10.668,00 динара почев од 31.05.2007.године до исплате
           -11.684,00 динара почев од 30.06.2007.године до исплате
           -10.668,00 динара почев од 31.07.2007.године до исплате
           -11.176,00 динара почев од 31.08.2007.године до исплате
           -15.312,00 динара почев од 30.11.2009.године до исплате
           -14.616,00 динара почев од 31.12.2009.године до исплате
           -16.008,00 динара почев од 31.01.2010.године до исплате
           -15.120,00 динара почев од 28.02.2010.године до исплате
           -14.400,00 динара почев од 31.03.2010.године до исплате
           -9.081,00 динара почев од 17.04.2010.године до исплате

- на име неисплаћене отпремнине 124.953,00 динара.

Укупно потраживање по основу главног дуга износи  1.527.600,41 динара.

ђ.
Признаје се потраживање по основу законске затезне камате на главни дуг и то на следеће:

1.по пресуди Основног суда у Сремској Митровици, судска јединица Рума посл.бр. 13 П-2412/11 од 12.12.2011.године на износ од 1.168.400,00 динара ЗЗК у износу од 30.525,00 динара;

2.по пресуди Основног суда у Сремској Митровици, судска јединица Рума посл.бр. П1.52/11 од 11.04.2011.године:
- на име неисплаћене зараде на укупан износ од 234.247,41 динара ЗЗК у износу од 59.431,18 динара.

-за неисплаћену отпремнину на износ од 124.953,00 динара ЗЗК у износу од 31.701,93 динара.

Потраживање по основу законске затезне камате на главни дуг износи укупно 121.658,11 динара.
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е.
Признаје се потражиовање за трошкове по основу :

- 1.  Пресуде Основног суда у Сремској Митровици, судска јединица Рума посл.бр. 13 П-2412/11 од 12.12.2011.године :
             - износа од 149.750,00 динара, за трошкове парничног поступка

2. По пресуди Основног суда у Сремској Митровици, судска јединица Рума посл.бр. П1.52/11 од 11.04.2011.године:
            - износ од 42.046,00 динара на име трошкова парничног поступка

3. По решењу о извршењу Основног суда у Сремској Митровици, судска јединица Рума,  посл.бр. И-1702/11 од 11.10.2011.године:
             - износ од 10.378,00 динара на име трошкова поступка извршења.

4. Износ од 36.950,00 на име трошкова парничног поступка и то на основу пресуде Основног суда у Сремској Митровици П.бр. 806/10 од 06.12.2010. године и И.бр. 1702/11 од 11.10.2010. године.

Признаје се укупно потратживање по основу трошкова у износу од 239.124,00 динара.
ж.
Потраживање за законску затезну камату на трошкове се признаје у износу од 8.206,43 динара.
з.
Оспорава се потраживање  на име накнаде штете за уплаћене доприносе за ПИО у износу од 51.978,00 динара јер за потраживање по овом основу активно је легитимисано Министарство финансија, Пореска управа, односно није достављен ни
један правни основ за наведено потраживање.

и.
Оспорава се потраживање по основу законске затезне камате на главни дуг и то за накнаду штете за уплаћене доприносе за ПИО на износ од 51.978,00 динара ,  јер је оспорен и главни дуг, те се оспорава и део законске затезне камате на главни
дуг који је признат, јер се потражује у већем износу од признатог потраживања у складу са законом.
Укупно се оспорава ЗЗК на главни дуг у износу од 22.739,77 динара.

ј.
Оспорено је потраживање за трошкове и то износ од 6.000,00 динара за накнаду трошкова овог поступка и за подношење пријаве потраживања као и таксу на пријаву и одлуку, по одлуци Суда, јер не постоји правни основ за признавање ових
трошкова.

к.
Оспорава се потраживање за законску затезну камату на трошкове у износу од 347,66 динара, јер се потражује у већем износу од признатог потраживања обрачунатог у складу са законом.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

"Бојић Ревизија" доо
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Шабац, Цара Душана 1/II/13

б

У К У П Н О: 0,00 90.385,70 90.385,70 0,00 0,00 0,00 90.385,70 0,00 0,00

15 0,00 90.385,70 90.385,70 0,00 0,00 0,00 90.385,70 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:  Неизмирена потраживања по основу уговора о ревизији финансијских извештаја за извршене услуге.
Правни основ: Уговор о ревизији финансијских извештаја за 2010. годину, закључен дана 30.09.2011.године (број 187).
а. Потраживање за главни дуг по основу неизмирених обавеза по Уговору о ревизији финансијских извештаја за 2010. годину.
б. Признаје се потраживање по основу главног дуга у висини од 90.385,70 динара, по основу неизмирених обавеза по Уговору о ревизији финансијских извештаја за 2010. годину.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, ЈНА 18

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 391.897,88 391.897,88 0,00 0,00 0,00 339.892,28 0,00 52.005,60

16 0,00 192.000,00 192.000,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00 0,00
О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на трошкове у
износу  од  5.709,57
д и н а р а ,  ј е р  с е
потражује  у  већем
износу од признатог
п о т р а ж и в а њ а  у
складу  са  законом.

О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на трошкове у
износу  од  1.296,03
д и н а р а ,  ј е р  с е
потражује  у  већем
износу од признатог
п о т р а ж и в а њ а  у
складу  са  законом.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 177.157,73 177.157,73 0,00б

0,00 15.410,00 15.410,00 0,00в

0,00 7.330,15 7.330,15 0,00г

0,00 0,00 126.448,16 0,00
15.410,00

6.034,12 0,00

50.709,57 з

0,00
1.296,03и

Опис потраживања:  Неисплаћени део отпремнина по пресуди Суда
Правни основ: Пресуда Општинског суда у Руми  XVI П1-567/07 од 20.02.2009. године  и Посл. бр. ГЖ 1638/09 од 24.09.2009. године.
а.
Потражује главни дуг за  неизмирени део отпремнине по Пресуда Општинског суда у Руми  XVI П1-567/07 од 20.02.2009. године  и Посл. бр. ГЖ 1638/09 од 24.09.2009. године   и то износ од 192.044,00 динара.
б.
Потражује ЗЗК на главни дуг од 192.044,00 динара у  износу од 177.157,73 динара и то са обрачуном камате до 11.01.2012. године.
в.
Потражује трошкове парничног поступка по основу пресуде Општинског суда у Руми посл.бр. XVI П1- 567/07 од 20.02.2009.године у износу од 15.410,00 динара.
г.
Потражује ЗЗК за трошкове парничног поступка по основу пресуде Општинског суда у Руми посл.бр. XVI П1- 567/07 од 20.02.2009.године у износу од 7.330,15 динара.
д.
Признато је потраживање за главни дуг у целости.
ђ.
Признато је потраживање за ЗЗК на  главни дуг у целости.
е.
Признато је потраживање за трошкове  у целости.
ж.
Признато је потраживање за ЗЗК на трошкове у целости.
з.
Оспорава се потраживање за законску затезну камату на трошкове у износу од 5.709,57 динара, јер се потражује у већем износу од признатог потраживања у складу са законом.
и.
Оспорава се потраживање за законску затезну камату на трошкове у износу од 1.296,03 динара, јер се потражује у већем износу од признатог потраживања у складу са законом.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума,ул.27 октобра бр.44

 д, ђ, е

У К У П Н О: 0,00 1.008.781,49 1.008.781,49 0,00 0,00 0,00 565.266,81 0,00 443.514,68

17 0,00 835.246,41 835.246,41 0,00 0,00 0,00 460.673,82 374.572,59 Оспорава  се  део
п о т р а ж и в а њ а  з а
главни  дуг  и  то  у
износу од 374.572,59
д и н а р а ,  к о ј и  с е
о д н о с и  н а
потраживања  која
н и с у  о б у х в а ћ е н а
п р е с у д о м
Општинског  суда  у
Руми  посл.бр.  XВИ
П 1  - 5 9 2 / 0 7  о д
16.03.2009.године, а
односе се на накнаду
по  основу  зараде  и
то за период дужи од
3  г о д и н е  п р е
отварања  стечајног
поступка(застарела
п о т р а ж и в а њ а ) ,
п о т р а ж и в а њ е  п о
основу  зарада  за
период јуна 2007. до
септембар 2009.год.
) ,  о д н о с н о  з а
потраживања која се
односе на месеце за
која  се  потражује
зарада  а  иста  је
исплаћена.

О с п о р е н  ј е  д е о
законске  затезне
камате на главни дуг
у укупном износу од
39.776,60 динара, јер
је обрачунат у већем
износу од признатог
п о т р а ж и в а њ а  у
складу  са  законом.

П о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату  на  трошкове
се оспорава у износу
о д  1 1 . 5 6 5 , 4 9
д и н а р а ,  ј е р  с е
потражује   у  већем
износу од признатог
п о т р а ж и в а њ а
обрачунатог у складу
са законом.

а жГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 126.812,23 126.812,23 0,00б

0,00 32.100,00 32.100,00 0,00в

0,00 14.622,85 14.622,85 0,00г

0,00 0,00 87.035,63 0,00
14.500,00

3.057,36 0,00

39.776,60 з

17.600,00и

11.565,49 ј
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Опис потраживања:  Потраживање по пресуди Суда
Правни основ: Пресуда Општинског суда у Руми посл. број XVI П1-592/07од 16.03.2009. године и Пресуда Апелационог суда у Новом Саду посл. бр. ГЖ1.1032/2010 од 12.05.2010. године
а.
Потражује по основу главног дуга за неизмирене зарада а по пресуди Суда и то за следећи месеце:
јун 2006.г.-762,00 дин.
јул 2006.г.-10.668,00 дин.
август 2006.г.-11.684,00 дин.
септембар 2006.г.-10.160,00 дин.
октобар 2006.г.-11.176,00 дин.
новембар 2006.г.-11.176,00 дин.
децембар 2006.г.-10.160,00 дин.
јануар 2007.г.-10.010,41 дин.
фебруар 2007.г.-10.010,41 дин.
март 2007.г.-11.176,00 дин.
април 2007.г.-10.668,00 дин.
мај 2007.г.-11.684,00 дин.

Потраживање по основу зарада за период јуна 2007. до 12.јануара 2012.год. и то у износу од 715.000,00 дин. Поверилац потражује за наведени период за сваки појединачни наведени месец по 13.000,00 дин.

Укупно потраживање по основу главног дуга износи 835.246,41 дин.

Потражује доприносе за ПИО за 2011. год и 12. дана месеца јануара 2012.год.

б.
Законска затезна камата на главни дуг , по основу пресуде Суда,  на укупан износ од 119.334,82 динара и то обрачунату појединачно за сваки месец до 11.01.2012. године износи 126.812,23 динара.
в.
Потражује трошкови поступка у износу од 32.100,00 дин.
г.
Потражује ЗЗК на трошкове поступка ,по пресуди Суда, на износ од 32.100,00 динара и то у обрачунате до 11.01.2012.године године и исказане у укупном износу од 14.622,85 дин.
д.
Призната је законска затезна камата у укупном износу од 87.035,63 динар, обрачуната на главни дуг на укупан износ од 119.334,82 динара, по основу пресуде Суда,   и то обрачунату појединачно за сваки месец до 11.01.2012. године.
ђ.
Признати трошкови по пресуди Апелационог суда ГЖ1.1032/2010 од 12.05.2010. године којом се досуђују парнични трошкови у износу од 14.500,00 динара и то од 20.05.2010. године.
е.
Потраживање за законску затезну камату на трошкове и то на износ од 14.500 динара се признаје у износу од 3.057,36   динара.
ж.
Оспорава се део потраживања за  главни дуг и то у износу од 374.572,59 динара, који се односи на потраживања која нису обухваћена пресудом Општинског суда у Руми посл.бр. XВИ П1 -592/07 од 16.03.2009.године, а односе се на накнаду по
основу зараде и то за период дужи од 3 године пре отварања стечајног поступка(застарела потраживања),  потраживање по основу зарада за период јуна 2007. до септембар 2009.год. ), односно за потраживања која се односе на месеце за која се
потражује зарада а иста је исплаћена.
з.
Оспорен је део законске затезне камате на главни дуг у укупном износу од 39.776,60 динара, јер је обрачунат у већем износу од признатог потраживања у складу са законом.
и.
Оспорени су трошкови који нису признати по пресуди Апелационог суда ГЖ1.1032/2010 од 12.05.2010. године којом се досуђују парнични трошкови у износу од 14.500,00 динара, односно јер су приказани неосновано у већем износу за 17.600,00
динара.
ј.
Потраживање за законску затезну камату на трошкове се оспорава у износу од 11.565,49   динара, јер се потражује  у већем износу од признатог потраживања обрачунатог у складу са законом.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Владимира Роловића 3

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 148.111,14 148.111,14 0,00 0,00 0,00 140.722,32 0,00 7.388,82

18 0,00 104.584,80 104.584,80 0,00 0,00 0,00 104.584,80 0,00
О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у износу од 7.058,80
д и н а р а  ,  ј е р  с е
потражује  у  већем
износу од признатог
п о т р а ж и в а њ а
обрачунатог у складу
са законом.

О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на трошкове у
износу  од  330,02
д и н а р а  ,  ј е р  с е
потражује  у  већем
износу од признатог
п о т р а ж и в а њ а
обрачунатог у складу
са законом.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 28.579,94 28.579,94 0,00б

0,00 11.850,00 11.850,00 0,00в

0,00 3.096,40 3.096,40 0,00г

0,00 0,00 21.521,14 0,00
11.850,00

2.766,38 0,00

7.058,80 з

0,00
330,02и

Опис потраживања:  Потраживање по основу пресуде Суда за отпремнину.
Правни основ: Пресудом основног суда Сремска Митровица посл.број 5П1 768/10 од 06.04.2010.год
а.
Потражује за главни дуг следеће:
-по основу пресуде Суда за отпремнину  износ од 104.584,80 дин.
б.
Потражује по основу ЗЗК следеће износе камата:
-7.790,19 дин. за камату на другу рату отпремнине која је доспела 17.12.2009. год. обрачун је извршен до 11.01.2012. год.
-8.237,82 дин. за камату на трећу рату отпремнине која је доспела 17.01.2010. год. обрачун је извршен до 11.01.2012. год.
-12.551,93 дин. за камату на четврту рату отпремнине која је доспела 17.02.2010. год. обрачун је извршен до 11.01.2010. год.

За ЗЗК на главни дуг потражује укупно 28.579,94 дин.
в.
Потражује трошкове парничног поступка у износу од 11.850,00 дин.
г.
Потражује законску затезну камату  од 06.04.2010. године на трошкове парничног поступка. Потраживање износи 3.096,40 дин.
д.
Потраживање за главни дуг је признато у целости.
ђ.
Потраживање за ЗЗК на главни дуг је признато у износу од 21.521,14 динара.
е.
Потраживање за трошкове је признато у целости.
ж.
Потраживање за ЗЗК на трошкове је признато у целости.
з.
Оспорава се потраживање за законску затезну камату на главни дуг у износу од 7.058,80 динара , јер се потражује у већем износу од признатог потраживања обрачунатог у складу са законом.
и.
Оспорава се потраживање за законску затезну камату на трошкове у износу од 330,02 динара , јер се потражује у већем износу од признатог потраживања обрачунатог у складу са законом.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума,Боре Гавриловића 46

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 415.638,21 415.638,21 0,00 0,00 0,00 380.703,45 0,00 34.934,76

19 0,00 229.493,00 229.493,00 0,00 0,00 0,00 229.493,00 0,00 О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  з а
п р и п а д а ј у ћ е
д о п р и н о с е  з а
ПИО,осигурање  о
незапослености  и
з д р а в с т в е н о
осигурање, које није
и с к а з а н о  у
номиналном  износу,
ј е р  з а  и с т а
п о т р а ж и в а њ а
а к т и в н о
л е г и т и м и с а н о
М и н и с т а р с т в о
финансија-Пореска
управа.

О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у износу од 31.385,81
д и н а р а  ј е р  с е
потражује  у  већем
износу од признатог
п о т р а ж и в а њ а
обрачунатог у складу
са законом.

О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на трошкове у
износу  од  3.548,95
д и н а р а  ј е р  с е
потражује  у  већем
износу од признатог
п о т р а ж и в а њ а
обрачунатог у складу
са законом.

а зГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 143.921,24 143.921,24 0,00б

0,00 25.950,00 25.950,00 0,00в

0,00 16.273,97 16.273,97 0,00г

0,00 0,00 112.535,43 0,00
25.950,00
12.725,02 0,00

31.385,81и

0,00
3.548,95 ј
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Опис потраживања:  Потражује неизмирене износе по основу пресуде Суда на име отпремнине -на име зарада  као и  доприносе за ПИО,осигурање о незапослености и здравствено осигурање.
Правни основ: Пресуда Општинског суда у Руми Посл.бр. XV П1-566/07 30.06.2008. год.
а.
Потражује неизмирене износе по основу пресуде Суда:
- на име отпремнине у висини од 125.653,00 дин.
-на име зарада износ од 103.840,00 дин. за период од јуна 2006.год. до маја 2007.год.
-потражује припадајуће доприносе за ПИО,осигурање о незапослености и здравствено осигурање.
б.
Потражује ЗЗК на главни дуг за следеће:
-на зараде 78.800,40 дин.
-на отпремнину по пресуди 65.120,84 дин.

Укупно потраживање за законску затезну камату на главни дуг износи 143.921,24 дин.
в.
Потражује трошкове парничног поступка у износу од 25.950,00 дин., по пресуди Суда.
г.
Потраживање по основу ЗЗК на трошкове поступка је укупно 16.273,97 дин.
д.
Признаје се потраживање за  неизмирене износе по основу пресуде Суда:

- на име отпремнине у висини од 125.653,00 дин.
-на име зарада износ од 103.840,00 дин. за период од јуна 2006.год. до маја 2007.год.

Укупно признато потраживање по основу главног дуга износи 229.493 динара.
ђ.
Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг у износу од 112.536,43 динара.
е.
Признаје се у целости потраживање по основу трошкова.
ж.
Признаје се  потраживање за законску затезну камату на трошкове у износу од 12.725,02 динара.
з.
Оспорено је потраживање за припадајуће доприносе за ПИО,осигурање о незапослености и здравствено осигурање, које није исказано у номиналном износу, јер за иста потраживања активно легитимисано  Министарство финансија-Пореска
управа.

и.
Оспорава се потраживање за законску затезну камату на главни дуг у износу од 31.385,81 динара, јер се потражује у већем износу од признатог потраживања обрачунатог у складу са законом.
ј.
Оспорава се потраживање за законску затезну камату на трошкове у износу од 3.548,95  динара јер се потражује у већем износу од признатог потраживања обрачунатог у складу са законом.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Вогањ, Румска 79

д, ђ

У К У П Н О: 0,00 216.030,12 216.030,12 0,00 0,00 0,00 119.237,96 0,00 96.792,16

20 0,00 146.394,00 146.394,00 0,00 0,00 0,00 86.631,00 59.763,00 О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
трошкове парничног
поступка колико буду
и з н о с и л и ,  к а о  и
законска  затезна
камата  на  исте,  јер
се  може  пријавити
потраживање   само
оно које је  насталао
д о  о т в а р а њ а
стечајног  поступка.

Оспорава  се  део
п о т р а ж и в а њ а  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у  и з н о с у  о д
37.029,16  динара јер
је  обрачуната  и  на
део потраживања за
главни  ду  ко ји  је
оспорен, односно јер
није  обрачуната  у
складу  са  законом.

а еГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 69.636,12 69.636,12 0,00б

0,00 0,00 0,00 0,00в

0,00 0,00 0,00 0,00г

0,00 0,00 32.606,96 0,00
0,00
0,00 0,00

37.029,16ж

0,00 з

0,00и

Опис потраживања:  Потражује за исплату отпремине по покренутој тужби, као и законску затезну камату и трошкове парничног поступка.
Правни основ: Решења о отказу уговора о раду бр.287 од 20.02.2009. год.
а.
Потражује неисплаћену отпремнину у износу од 146.394,00 дин., по основу решења о отказу уговора о раду бр.287 од 20.02.2009. год.
б.
Потражује ЗЗК  на износ главног дуга и то за период од 20.03.2009. год. па до 11.01.2012. године у укупном износу од 69.636,12 динара.

в.
Потражује трошкове парничног поступак колико буду износили.
г.
Потражује законску затезну камату на трошкове перничног поступка од дана отварања стечајног поступка па до исплате.
д.
Признаје се потраживање за главни дуг у износу од 86.631,00 динара. Односи се на просечну нето зараду у Републици Србији за јануар месец 2009. године (месец који претходи месецу када је донето решење о отказу уговора о раду) и то увећаном
за три зараде.
ђ.
Признаје се део потраживања за законску затезну камату на главни дуг у износу од 32.606,96 динара.
е.
Оспрено потраживање за главни дуг у износу од 59.763 динара се односи на део износа који се потражује за главни дуг, а за који не постоји правни основ, односно потражује се у већем износу од припадајућег.
ж.
Оспорава се део потраживања за законску затезну камату на главни дуг  у износу од  37.029,16  динара јер је обрачуната и на део потраживања за главни ду који је оспорен, односно јер није обрачуната у складу са законом.
з.
Оспорава се потраживање за трошкове парничног поступак колико буду износили, јер се може пријавити потраживање  само оно које је настало до отварања стечајног поступка и које се мора исказати у номиналном износу.
и.
Оспорава се потраживање за затезну камату на трошкове парничног поступак колико буду износили, јер се може пријавити потраживање  само оно које је насталао до отварања стечајног поступка и исто мора бити исказано у номиналном износу.

27.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Путинци, Косовска 16

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 876.690,89 876.690,89 0,00 0,00 0,00 609.082,82 0,00 267.608,07

21 0,00 709.950,26 709.950,26 0,00 0,00 0,00 488.544,26 221.406,00 Оспорена су следећа
потраживања:
-за део зарада и то у
укупном  износу  од
221.406,00  динара.
Н а в е д е н о
п о т р а ж и в а њ е  ј е
неосновано  јер  се
односи на већи износ
него  што  повериоцу
припада, односно не
постоји правни основ
за  потраживање  у
наведеном  износу;
потраживања   су
исплаћена у периоду
п р е  п о к р е т а њ а
стечајног  поступка,
к а о  и  з а с т а р е л а
потраживања  ( за
период  дужи  од  три
г о д и н е  п р е
подношења  пријаве
повериоца),
-потраживање  по
основу доприноса за
ПИО  од  септембра
2007.  године  до  10.
јануара 2012. год. јер
се  иста  односе  на
потраживања за које
ј е  а к т и в н о
л е г и т и м и с а н о
М и н и с т а р с т в о
финансија,  Пореска
управа.

О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у износу од 36.868,57
д и н а р а ,  ј е р  с е
потражује  у  већем
износу од признатог
п о т р а ж и в а њ а
обрачунатог у складу
са законом.

О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у износу од 9.333,50
д и н а р а ,  ј е р  с е
потражује  у  већем
износу од признатог
п о т р а ж и в а њ а
обрачунатог у складу
са законом.

а зГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 115.866,13 115.866,13 0,00б

0,00 25.000,00 25.000,00 0,00в

0,00 25.874,50 25.874,50 0,00г

0,00 0,00 78.997,56 0,00
25.000,00
16.541,00 0,00

36.868,57и

0,00
9.333,50 ј

28.



Опис потраживања:  Потраживање по основу пресуде Суда
Правни основ: Пресуда Општинског суда у Руми Посл.бр. XVI П1-461/07 од 18.04.2007. год.
Решење о извршењу Општинског суда у Руми, Посл.бр. И-681/07 од 12.09.2007. год.
Уговор о раду број 208 од 01.04.2002. године.
а.
Потражује по основу главног дуга за следеће:

- по пресуди Суда за неизмирене зараде од фебруара до априла 2005. године и од јула до децембра 2006. године укупно 111.950,26 динара
- по основу неисплаћених зарада за период од септембра 2007. год. до 10. јануара 2012 год. у укупном износу од 598.000,00 динара
-потраживање по основу доприноса за ПИО од септембра 2007. године до 10. јануара 2012. год.

Укупан износ потраживања за главни дуг је 709.950,26 динара.

б.
Потражује ЗЗК  у износу од 115.866,13 дин. који је досуђен по пресуди Општинског суда у Руми XВИ П1-461/07 и то на главни дуг од 111.950,26   и то за период од 18.04.2007. год. до 11.01.2012. год.

в.
Потражује за трошкове поступка по пресуди и то износ од 25.000,00 дин.
г.
Потражује ЗЗК на трошкове поступак и то  у износу од 25.874,50 динара, обрачунату до 11.01.2012. године.
д.
Признаје се потражује по основу главног дуга за следеће:

- по пресуди Суда за неизмирене зараде од фебруара до априла 2005. године и од јула до децембра 2006. године укупно 111.950,26 динара

- по основу неисплаћених зарада за период од октобра 2009. године до 11.01.2012. године  у укупном износу од 376.590,00 динара

Укупан износ признатог потраживања за главни дуг је 488.544,26 динара.

ђ.
 Признаје се потраживање за  законску затезну камату у износу од 78.997,56 динара, а које се односи на главни дуга. који је досуђен по пресуди Општинског суда у Руми XVI П1-461/07 од 18.04.2007.  и то за период од 27.03.2007. год. до 11.01.2012.
год.

е.
Потраживање за трошкове признaје се у целости у износу од 25.000 динара.
ж.
Потраживање за законску затезну камату на трошкове признаје се у износу од 16.541  динарa.
з.
Оспорена су следећа потраживања:

-за део зарада и то у укупном износу од  221.406,00 динара. Наведено потраживање је  неосновано јер се односи на већи износ него што повериоцу припада, односно не постоји правни основ за потраживање у наведеном износу; потраживања  су
исплаћена у периоду пре покретања стечајног поступка, као и застарела потраживања (за период дужи од три године пре подношења пријаве  повериоца),

-потраживање по основу доприноса за ПИО од септембра 2007. године до 10. јануара 2012. год. јер се иста односе на потраживања за које је активно легитимисано Министарство финансија, Пореска управа.
и.
Оспорава се потраживање за законску затезну камату на главни дуг у износу од 36.868,57 динара, јер се потражује у већем износу од признатог потраживања обрачунатог у складу са законом.
ј.
Оспорава се потраживање за законску затезну камату на главни дуг у износу од 9.333,50 динара, јер се потражује у већем износу од признатог потраживања обрачунатог у складу са законом.

29.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Иве Лоле Рибара 10

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 862.808,23 862.808,23 0,00 0,00 0,00 641.212,04 0,00 221.596,19

22 0,00 704.248,15 704.248,15 0,00 0,00 0,00 523.619,15 180.629,00 -Оспорен  износ  од
180.629,00  динара
који  се  односи  на
потраживања која су
застарела,   односно
на  потраживања  за
период  дужи  од  три
г о д и н е  п р е
подношења  пријаве
повериоца,  као и  на
потраживања за која
не  постоји  правни
основ.

д о п р и н о с е  з а
социјално осигурање
за период  7 година и
6  месеци  и  то:  за
1990. год. , 1992 год.
,  1995.  годину  за
шест  месеци,  2000.
год.  ,  2001.  год.  ,
2003. год. , 2004. год.
,  2005.  год.  и  2006.
годину .  Ни је  дат
номинални  износ
п о т р а ж и в а њ а  п о
наведеном  основу,
односно за наведено
п о т р а ж и в а њ е
а к т и в н о  ј е
л е г и т и м и с а н о
М и н и с т а р с т в о
финансија,  Пореска
управа.

О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у износу од 33.921,61
д и н а р ,  ј е р  с е
потражује  у  већем
износу од признатог
п о т р а ж и в а њ а
обрачунатог у складу
са законом.

О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на трошкове у
износу  од  7.045,58
д и н а р а ,  ј е р  с е
потражује  у  већем
износу од признатог
п о т р а ж и в а њ а
обрачунатог у складу
са законом.

а зГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 109.964,61 109.964,61 0,00б

0,00 25.000,00 25.000,00 0,00в

0,00 23.595,47 23.595,47 0,00г

0,00 0,00 76.043,00 0,00
25.000,00
16.549,89 0,00

33.921,61и

0,00
7.045,58 ј
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Опис потраживања:  Потражује новчана потраживања по основу пресуде Суда, за неисплаћене зараде и доприносе за ПИО
Правни основ: Пресуда Општинског суда у Руми, посл. бр. XVI П1-274/07 од 18.04.2007. године;
Извршна исправа И 739/07 од 08.10.2007. године;
Уговор о раду бр. 208 од 01.04.2002. године.
а.
Потражује  главни дуг за :

-неисплаћене зараде за период од фебруара до априла 2005. године, као и за период  од јула до децембра 2006. године, а све по основу пресуде Општинског суда у Руми посл. бр. XVI П1-274/07 од 18.04.2007. године у укупном износу од
106.248,15 динара

-зараду за период од септембра 2007. године до 10. јануара 2012. године и то укупан износ од 598.000,00 динара.

- доприносе за социјално осигурање  за период  7 година и 6 месеци и то: за 1990. год. , 1992 год. , 1995. годину за шест месеци, 2000. год. , 2001. год. , 2003. год. , 2004. год. , 2005. год. и 2006. годину.

Укупно потражује 704.248,15 динара.
б.
Потражује законску затезну камату за следеће:

-по основу главног дуга по пресуди Општинског суда у Руми посл. бр. XVI П1-274/07 од 18.04.2007. године на главни дуг од 106.248,15 динара  и то за период од 27.03.2007. године до 11.01.2012. године  ЗЗК у износу од 109.964,61 динара;

в.
Потражује трошкове поступка по основу пресуде суда у износу од 25.000,00 динара.
г.
Потражује ЗЗК на трошкове поступка који износе 25.000,00 динара и то износ ЗЗК од 23.595,47 динара.
д.
Признато потраживање за главни дуг за :

-неисплаћене зараде за период од фебруара до априла 2005. године, као и за период  од јула до децембра 2006. године, а све по основу пресуде Општинског суда у Руми посл. бр. XВИ П1-274/07 од 18.04.2007. године у укупном износу од
106.248,15 динара

-зараду за период од октобра 2009. године до 11. јануара 2012. године и то укупан износ од 417.371,00 динара.

Укупно признато потраживање за главни дуг је 523.619,15 динара.

ђ.
Признато потраживање по основу ЗЗК на главни дуг од 106.248,15 динара и то у износу ЗЗК од 109.974,98 динара.
е.
Признаје се у целости потраживање за трошкове.
ж.
Признаје се у целости потраживање за законску затезну камату на трошкове.
з.
Оспорен износ за део главног дуга од 180.629,00 динара који  се односи на потраживања која су застарела, односно на потраживања за период дужи од три године пре подношења пријаве повериоца, као и на потраживања за која не постоји правни
основ, односно следећа потраживања:

-зараду за период од септембра 2007. године до 30.септембра 2009.године и то у укупном износу од 180.629,00 динара.

- доприносе за социјално осигурање  за период  7 година и 6 месеци и то: за 1990. год. , 1992 год. , 1995. годину за шест месеци, 2000. год. , 2001. год. , 2003. год. , 2004. год. , 2005. год. и 2006. годину. Није дат номинални износ потраживања по
наведеном основу, односно за наведено потраживање активно је легитимисано Министарство финансија, Пореска управа.
и.
Оспорава се потраживање за законску затезну камату на главни дуг у износу од 33.921,61 динар, јер се потражује у већем износу од признатог потраживања обрачунатог у складу са законом.
ј.
Оспорава се потраживање за законску затезну камату на трошкове у износу од 7.045,58 динара, јер се потражује у већем износу од признатог потраживања обрачунатог у складу са законом.

31.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 531.433,29 531.433,29 0,00 215.767,86 0,00 315.665,43 0,00 0,00

23 0,00 467.246,00 467.246,00 0,00 208.219,00 0,00 259.027,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 64.187,29 64.187,29 0,00б

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

7.548,86 0,00 56.638,43 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу неисплаћених зарада за 2009. годину,2010. годину, 2011. годину и првих 11 дана јануара месеца 2012. године.
Правни основ: Уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада за:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплати ред-  за период од 01.10.2009. године до 10.01.2011. године
                               износ од 259.027,00 динара.
б. Потражује за законску затезну камату на главни дуг за:

- први исплатни ред- износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплати ред- износ од 56.638,43 динара.
в. Признаје се пријављено потраживање за главни дуг у висини од 467.246,00 динара,по основу неисплаћених зарада, и то као потраживање :

- првог исплатног реда- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећег исплатног реда-за период од 01.10.2009. године до 10.01.2011. године
                               износ од 259.27,00 динара.
г. Признаје се пријављено потраживање по основу законске затезне камате обрачунате на главни дуг, и то на следећи начин:

- први исплатни ред- износ од 7.548,86 динара;

-трећи исплати ред- износ од 56.638,43 динара.

32.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 161.737,53 161.737,53 0,00 0,00 0,00 161.737,53 0,00 0,00

24 0,00 130.887,00 130.887,00 0,00 0,00 0,00 130.887,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 30.850,53 30.850,53 0,00б

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

0,00 0,00 30.850,53 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.01.2010. године до 20.07.2010. године
                               износ од 130.887,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.01.2010. године до 20.07.2010. године
                               износ од 30.850,53 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.01.2010. године до 20.07.2010. године
                               износ од 130.887,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.01.2010. године до 20.07.2010. године
                               износ од 30.850,53 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

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 101.058,58 101.058,58 0,00 0,00 0,00 101.058,58 0,00 0,00

25 0,00 78.587,50 78.587,50 0,00 0,00 0,00 78.587,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 22.471,08 22.471,08 0,00б

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

0,00 0,00 22.471,08 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 07.04.2010. године
                               износ од 78.587,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 07.04.2010. године
                               износ од 22.471,08 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 07.04.2010. године
                               износ од 78.587,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 07.04.2010. године
                               износ од 22.471,08 динара.

33.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Стејановци

в, г

У К У П Н О: 0,00 483.731,51 483.731,51 0,00 215.767,86 0,00 267.963,65 0,00 0,00

26 0,00 430.256,00 430.256,00 0,00 208.219,00 0,00 222.037,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 53.475,51 53.475,51 0,00б

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

7.548,86 0,00 45.926,65 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 222.037,00динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 45.926,65 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 222.037,00динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 45.926,65 динара.

34.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Стејановци

в, г

У К У П Н О: 0,00 453.720,92 453.720,92 0,00 215.767,86 0,00 237.953,06 0,00 0,00

27 0,00 406.560,50 406.560,50 0,00 208.219,00 0,00 198.341,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 47.160,42 47.160,42 0,00б

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

7.548,86 0,00 39.611,56 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 198.341,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 39.611,56 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 198.341,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 39.611,56 динара.

35.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 512.704,12 512.704,12 0,00 215.767,86 0,00 296.936,26 0,00 0,00

28 0,00 452.077,00 452.077,00 0,00 208.219,00 0,00 243.858,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 60.627,12 60.627,12 0,00б

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

7.548,86 0,00 53.078,26 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 243.858,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 53.078,26 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 243.858,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 53.078,26 динара.

36.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Сремска Митровица

в, г

У К У П Н О: 0,00 505.442,82 505.442,82 0,00 215.767,86 0,00 289.674,96 0,00 0,00

29 0,00 447.268,00 447.268,00 0,00 208.219,00 0,00 239.049,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 58.174,82 58.174,82 0,00б

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

7.548,86 0,00 50.625,96 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 239.049,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548.86 динара.

-трећи исплати ред-  за период ос 01.10.2009. године до 10.01.2011. године
                               износ од 50.625,96 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 239.049,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548.86 динара.

-трећи исплати ред-  за период ос 01.10.2009. године до 10.01.2011. године
                               износ од 50.625,96 динара.

37.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Врдник

в, г

У К У П Н О: 0,00 467.460,88 467.460,88 0,00 215.767,86 0,00 251.693,02 0,00 0,00

30 0,00 417.294,50 417.294,50 0,00 208.219,00 0,00 209.075,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 50.166,38 50.166,38 0,00б

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

7.548,86 0,00 42.617,52 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 209.075,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на  главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 42.617,52 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 209.075,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на  главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 42.617,52 динара.

38.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Стејановци

в, г

У К У П Н О: 0,00 512.746,66 512.746,66 0,00 215.767,86 0,00 296.978,80 0,00 0,00

31 0,00 452.931,00 452.931,00 0,00 208.219,00 0,00 244.712,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 59.815,66 59.815,66 0,00б

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

7.548,86 0,00 52.266,80 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплати ред-  за период ос 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 244.712,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 52.266,80 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплати ред-  за период ос 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 244.712,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 52.266,80 динара.

39.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Путинци

в, г

У К У П Н О: 0,00 498.164,47 498.164,47 0,00 215.767,86 0,00 282.396,61 0,00 0,00

33 0,00 441.334,50 441.334,50 0,00 208.219,00 0,00 233.115,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 56.829,97 56.829,97 0,00б

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

7.548,86 0,00 49.281,11 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 233.115,50 динара.
б. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 49.281,11 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 233.115,50 динара.
г. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 49.281,11 динара.

40.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 496.135,59 496.135,59 0,00 215.767,86 0,00 280.367,73 0,00 0,00

34 0,00 439.965,00 439.965,00 0,00 208.219,00 0,00 231.746,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 56.170,59 56.170,59 0,00б

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

7.548,86 0,00 48.621,73 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 231.746,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 48.621,73 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 231.746,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 48.621,73 динара.

41.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 490.951,82 490.951,82 0,00 215.767,86 0,00 275.183,96 0,00 0,00

35 0,00 435.478,00 435.478,00 0,00 208.219,00 0,00 227.259,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 55.473,82 55.473,82 0,00б

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

7.548,86 0,00 47.924,96 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 227.259,00 динара.
б. Потражује законку затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 47.924,96 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 227.259,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 47.924,96 динара.

42.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 516.291,79 516.291,79 0,00 215.767,86 0,00 300.523,93 0,00 0,00

36 0,00 456.361,50 456.361,50 0,00 208.219,00 0,00 248.142,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 59.930,29 59.930,29 0,00б

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

7.548,86 0,00 52.381,43 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 248.142,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 52.381,43 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 248.142,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 52.381,43 динара.

43.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 571.190,49 571.190,49 0,00 215.767,86 0,00 355.422,63 0,00 0,00

37 0,00 498.991,00 498.991,00 0,00 208.219,00 0,00 290.772,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 72.199,49 72.199,49 0,00б

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

7.548,86 0,00 64.650,63 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 290.772,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 64.650,63 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 290.772,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 64.650,63 динара.

44.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало

в, г

У К У П Н О: 0,00 473.020,06 473.020,06 0,00 215.767,86 0,00 257.252,20 0,00 0,00

38 0,00 421.160,00 421.160,00 0,00 208.219,00 0,00 212.941,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 51.860,06 51.860,06 0,00б

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

7.548,86 0,00 44.311,20 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 212.941,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 44.311,20 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 212.941,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 44.311,20 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 479.071,76 479.071,76 0,00 215.767,86 0,00 263.303,90 0,00 0,00

39 0,00 426.581,00 426.581,00 0,00 208.219,00 0,00 218.362,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 52.490,76 52.490,76 0,00б

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

7.548,86 0,00 44.941,90 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 218.362,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 44.941,90 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 218.362,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 44.941,90 динара.

46.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 315.094,34 315.094,34 0,00 0,00 0,00 315.067,34 0,00 27,00

40 0,00 249.519,50 249.519,50 0,00 0,00 0,00 249.519,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00 Законска  затезна
камата је исказана у
већем  износу  од
27,00 динара те се за
тај износ и оспорава.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 65.574,84 65.574,84 0,00б

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

0,00 0,00 65.547,84 0,00
0,00
0,00 0,00

27,00д

0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 23.08.2010. године
                               износ од 249.519,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 65.574,84 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 23.08.2010. године
                               износ од 249.519,50 динара.
г. Признаје се потраживање за  законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 65.547,84 динара.
д. Законска затезна камата је исказана у већем износу од 27,00 динара те се за тај износ и оспорава.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 491.977,40 491.977,40 0,00 215.767,86 0,00 276.209,54 0,00 0,00

41 0,00 436.447,50 436.447,50 0,00 208.219,00 0,00 228.228,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 55.529,90 55.529,90 0,00б

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

7.548,86 0,00 47.981,04 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 228.228,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 47.981,04 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 228.228,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 47.981,04 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Јарак

в, г

У К У П Н О: 0,00 488.680,37 488.680,37 0,00 215.767,86 0,00 272.912,51 0,00 0,00

42 0,00 434.214,50 434.214,50 0,00 208.219,00 0,00 225.995,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 54.465,87 54.465,87 0,00б

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

7.548,86 0,00 46.917,01 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 225.995,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 46.917,01 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 225.995,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 46.917,01 динара.

49.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Јарак

в, г

У К У П Н О: 0,00 541.598,33 541.598,33 0,00 215.767,86 0,00 325.830,47 0,00 0,00

43 0,00 475.506,50 475.506,50 0,00 208.219,00 0,00 267.287,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 66.091,83 66.091,83 0,00б

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

7.548,86 0,00 58.542,97 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 267.287,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 58.542,97 динара.
в. Признаје се потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 267.287,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 58.542,97 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 511.426,85 511.426,85 0,00 215.767,86 0,00 295.658,99 0,00 0,00

44 0,00 451.476,00 451.476,00 0,00 208.219,00 0,00 243.257,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 59.950,85 59.950,85 0,00б

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

7.548,86 0,00 52.401,99 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од243.257,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 52.401,99 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од243.257,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 52.401,99 динара.

51.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало

в, г

У К У П Н О: 0,00 385.663,39 385.663,39 0,00 95.622,48 0,00 290.040,91 0,00 0,00

45 0,00 329.846,00 329.846,00 0,00 90.718,00 0,00 239.128,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 55.817,39 55.817,39 0,00б

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

4.904,48 0,00 50.912,91 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 90.718,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 239.128,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 4.904,48 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 50.912,91 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 90.718,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 239.128,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 4.904,48 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 50.912,91 динара.

52.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Путинци, К.бригада 4

в, г

У К У П Н О: 0,00 490.277,60 490.277,60 0,00 215.767,86 0,00 274.509,74 0,00 0,00

46 0,00 434.626,50 434.626,50 0,00 208.219,00 0,00 226.407,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 55.651,10 55.651,10 0,00б

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

7.548,86 0,00 48.102,24 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 226.407,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 48.102,24 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 226.407,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 48.102,24 динара.

53.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Стејановци

в, г

У К У П Н О: 0,00 450.808,01 450.808,01 0,00 168.175,86 0,00 282.632,15 0,00 0,00

47 0,00 394.342,00 394.342,00 0,00 160.894,00 0,00 233.448,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 56.466,01 56.466,01 0,00б

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

7.281,86 0,00 49.184,15 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од160.894,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 24.10.2011. године
                               износ од 233.448,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.281,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 24.10.2011. године
                               износ од 49.184,15 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од160.894,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 24.10.2011. године
                               износ од 233.448,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.281,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 24.10.2011. године
                               износ од 49.184,15 динара.

54.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 565.368,14 565.368,14 0,00 0,00 0,00 565.368,14 0,00 0,00

48 0,00 446.350,00 446.350,00 0,00 0,00 0,00 446.350,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 119.018,14 119.018,14 0,00б

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

0,00 0,00 119.018,14 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.08.2010. године
                               износ од 446.350,00 динара.
б. Потражује законску азтезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.08.2010. године
                               износ од 119.018,14 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.08.2010. године
                               износ од 446.350,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.08.2010. године
                               износ од 119.018,14 динара.

55.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 466.902,69 466.902,69 0,00 168.175,86 0,00 298.726,83 0,00 0,00

49 0,00 406.452,00 406.452,00 0,00 160.894,00 0,00 245.558,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 60.450,69 60.450,69 0,00б

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

7.281,86 0,00 53.168,83 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 24.10.2011. године
                               износ од 160.894,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 245.558,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 24.10.2011. године
                               износ од 7.281,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 53.168,83 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 24.10.2011. године
                               износ од 160.894,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 245.558,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 24.10.2011. године
                               износ од 7.281,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 53.168,83 динара.

56.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 475.262,51 475.262,51 0,00 215.767,86 0,00 259.494,65 0,00 0,00

50 0,00 422.979,50 422.979,50 0,00 208.219,00 0,00 214.760,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 52.283,01 52.283,01 0,00б

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

7.548,86 0,00 44.734,15 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 214.760,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 44.734,15 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 214.760,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 44.734,15 динара.

57.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Нова 36, Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 502.037,36 502.037,36 0,00 168.175,86 0,00 333.861,50 0,00 0,00

51 0,00 433.972,00 433.972,00 0,00 160.894,00 0,00 273.078,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 68.065,36 68.065,36 0,00б

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

7.281,86 0,00 60.783,50 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 24.10.2011. године
                               износ од 160.894,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 273.087,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 24.10.2011. године
                               износ од 7.281,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 60.783,50 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 24.10.2011. године
                               износ од 160.894,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 273.087,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 24.10.2011. године
                               износ од 7.281,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 60.783,50 динара.

58.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 518.136,79 518.136,79 0,00 215.767,86 0,00 302.368,93 0,00 0,00

52 0,00 456.610,00 456.610,00 0,00 208.219,00 0,00 248.391,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 61.526,79 61.526,79 0,00б

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

7.548,86 0,00 53.977,93 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 248.391,00 динара.
б. Потражује законску затетезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 53.977,93 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 248.391,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затетезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 53.977,93 динара.

59.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 94.919,55 94.919,55 0,00 0,00 0,00 94.919,55 0,00 0,00

53 0,00 72.508,50 72.508,50 0,00 0,00 0,00 72.508,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 22.411,05 22.411,05 0,00б

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

0,00 0,00 22.411,05 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                               износ од 72.508,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                               износ од 22.411,05 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                               износ од 72.508,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                               износ од 22.411,05 динара.

60.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 744.363,90 744.363,90 0,00 215.767,86 0,00 528.596,04 0,00 0,00

54 0,00 632.964,50 632.964,50 0,00 208.219,00 0,00 424.745,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 111.399,40 111.399,40 0,00б

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

7.548,86 0,00 103.850,54 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 424.745,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 103.850,54 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 424.745,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 103.850,54 динара.

61.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Стејановци

в, г

У К У П Н О: 0,00 472.175,19 472.175,19 0,00 215.767,86 0,00 256.407,33 0,00 0,00

55 0,00 421.040,00 421.040,00 0,00 208.219,00 0,00 212.821,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 51.135,19 51.135,19 0,00б

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

7.548,86 0,00 43.586,33 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 212.821,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 43.586,33 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 212.821,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 43.586,33 динара.

62.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 636.885,25 636.885,25 0,00 215.767,86 0,00 421.117,39 0,00 0,00

56 0,00 550.178,00 550.178,00 0,00 208.219,00 0,00 341.959,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 86.707,25 86.707,25 0,00б

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

7.548,86 0,00 79.158,39 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 341.957,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 79.158,39 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 341.957,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 79.158,39 динара.

63.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Платичево

в, г

У К У П Н О: 0,00 493.771,79 493.771,79 0,00 215.767,86 0,00 278.003,93 0,00 0,00

57 0,00 437.820,00 437.820,00 0,00 208.219,00 0,00 229.601,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 55.951,79 55.951,79 0,00б

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

7.548,86 0,00 48.402,93 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о  раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од229.601,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 48.402,93 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од229.601,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 48.402,93 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума,Б.Гавриловића 8

в, г

У К У П Н О: 0,00 460.475,86 460.475,86 0,00 215.767,86 0,00 244.708,00 0,00 0,00

58 0,00 411.655,00 411.655,00 0,00 208.219,00 0,00 203.436,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 48.820,86 48.820,86 0,00б

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

7.548,86 0,00 41.272,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 203.436,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 41.272,71 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 203.436,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 41.272,71 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Вогањ

в, г

У К У П Н О: 0,00 453.422,93 453.422,93 0,00 215.767,86 0,00 237.655,07 0,00 0,00

59 0,00 406.295,00 406.295,00 0,00 208.219,00 0,00 198.076,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 47.127,93 47.127,93 0,00б

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

7.548,86 0,00 39.579,07 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 198.076,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 39.579,07 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 198.076,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 39.579,07 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Жарковац

в, г

У К У П Н О: 0,00 517.831,27 517.831,27 0,00 215.767,86 0,00 302.063,41 0,00 0,00

60 0,00 457.088,50 457.088,50 0,00 208.219,00 0,00 248.869,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 60.742,77 60.742,77 0,00б

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

7.548,86 0,00 53.193,91 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 248.869,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 53.193,91 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 248.869,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 53.193,91 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 495.008,66 495.008,66 0,00 215.767,86 0,00 279.230,80 0,00 10,00

61 0,00 439.127,00 439.127,00 0,00 208.219,00 0,00 230.908,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00 Законска  затезна
камата је исказана у
већем  износу  за
10,00  динара,  те  се
з а  т а ј  и з н о с
о с п о р а в а .

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 55.881,66 55.881,66 0,00б

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

7.548,86 0,00 48.322,80 0,00
0,00
0,00 0,00

10,00д

0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 230.908,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 48.332,80 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 230.908,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 48.322,80 динара.
д. Законска затезна камата је исказана у већем износу за 10,00 динара, те се за тај износ оспорава.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 509.785,26 509.785,26 0,00 216.067,86 0,00 293.717,40 0,00 0,00

62 0,00 449.843,00 449.843,00 0,00 208.219,00 0,00 241.624,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 59.942,26 59.942,26 0,00б

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

7.848,86 0,00 52.093,40 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање за неисплаћене зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 241.624,00 динара.
б. Потраживање за законску затезну камату на главни дуг за неисплаћене зараде и то за:

-први исплатни ред-      износ од 7.548,86 динара:
-трећи иосплатни ред-  износ од 52.093,40 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 241.624,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг за неисплаћене зараде и то за:

-први исплатни ред-      износ од 7.548,86 динара:
-трећи иосплатни ред-  износ од 52.093,40 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

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

Обезбеђено остало
Платичево

в, г

У К У П Н О: 0,00 487.455,39 487.455,39 0,00 215.767,86 0,00 271.687,53 0,00 0,00

63 0,00 433.271,00 433.271,00 0,00 208.219,00 0,00 225.052,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 54.184,39 54.184,39 0,00б

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

7.548,86 0,00 46.635,53 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године укупан износ од
                              208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 225.052,00 динара.
б. Потраживање за законску затезну камату на главни дуг за неисплаћене зараде и то за:

-први исплатни ред-      износ од 7.548,86 динара:
-трећи иосплатни ред-  износ од 46.635,53 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године укупан износ од
                              208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 225.052,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг за неисплаћене зараде и то за:

-први исплатни ред-      износ од 7.548,86 динара:
-трећи иосплатни ред-  износ од 46.635,53 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 495.462,41 495.462,41 0,00 215.767,86 0,00 279.694,55 0,00 0,00

64 0,00 439.343,50 439.343,50 0,00 208.219,00 0,00 231.124,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 56.118,91 56.118,91 0,00б

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

7.548,86 0,00 48.570,05 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године укупан износ од
                              208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 231.124,50 динара.
б. Потраживање за законску затезну камату на главни дуг за неисплаћене зараде и то за:

-први исплатни ред-      износ од 7.548,86 динара:
-трећи иосплатни ред-  износ од 48.570,05 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године укупан износ од
                              208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 231.124,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг за неисплаћене зараде и то за:

-први исплатни ред-      износ од 7.548,86 динара:
-трећи иосплатни ред-  износ од 48.570,05 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Платичево

в, г

У К У П Н О: 0,00 499.686,10 499.686,10 0,00 215.767,86 0,00 283.918,24 0,00 0,00

65 0,00 440.640,50 440.640,50 0,00 208.219,00 0,00 232.421,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 59.045,60 59.045,60 0,00б

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

7.548,86 0,00 51.496,74 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године ДО 11.01.2012. године
                               укупан износ од  208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 232.421,50 динара.
б. Потраживање за законску затезну камату на главни дуг за неисплаћене зараде и то за:

-први исплатни ред-      износ од 7.548,86 динара:
-трећи иосплатни ред-  износ од 51.496,74 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године ДО 11.01.2012. године
                               укупан износ од  208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 232.421,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг за неисплаћене зараде и то за:

-први исплатни ред-      износ од 7.548,86 динара:
-трећи иосплатни ред-  износ од 51.496,74 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

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

Обезбеђено остало
Платичево

в, г

У К У П Н О: 0,00 487.883,57 487.883,57 0,00 215.767,86 0,00 272.115,71 0,00 0,00

66 0,00 433.556,00 433.556,00 0,00 208.219,00 0,00 225.337,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 54.327,57 54.327,57 0,00б

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

7.548,86 0,00 46.778,71 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 225.337,00 динара.
б. Потраживање за законску затезну камату на главни дуг за неисплаћене зараде и то за:

-први исплатни ред-      износ од 7.548,86 динара:
-трећи иосплатни ред-  износ од 46.778,71 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 225.337,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг за неисплаћене зараде и то за:

-први исплатни ред-      износ од 7.548,86 динара:
-трећи иосплатни ред-  износ од 46.778,71 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 519.206,04 519.206,04 0,00 215.767,86 0,00 303.438,18 0,00 0,00

67 0,00 457.461,00 457.461,00 0,00 208.219,00 0,00 249.242,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 61.745,04 61.745,04 0,00б

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

7.548,86 0,00 54.196,18 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 249.242,00 динара.
б. Потраживање за законску затезну камату на главни дуг за неисплаћене зараде и то за:

-први исплатни ред-      износ од 7.548,86 динара:
-трећи иосплатни ред-  износ од 54.196,18 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 249.242,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг за неисплаћене зараде и то за:

-први исплатни ред-      износ од 7.548,86 динара:
-трећи иосплатни ред-  износ од 54.196,18 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

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

Обезбеђено остало
Жарковац

в, г

У К У П Н О: 0,00 497.837,39 497.837,39 0,00 215.767,86 0,00 282.069,53 0,00 0,00

68 0,00 441.026,00 441.026,00 0,00 208.219,00 0,00 232.807,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 56.811,39 56.811,39 0,00б

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

7.548,86 0,00 49.262,53 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 232.807,00 динара.
б. Потраживање за законску затезну камату на главни дуг за неисплаћене зараде и то за:

-први исплатни ред-      износ од 7.548,86 динара:
-трећи иосплатни ред-  износ од 49.262,53 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 232.807,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг за неисплаћене зараде и то за:

-први исплатни ред-      износ од 7.548,86 динара:
-трећи иосплатни ред-  износ од 49.262,53 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Жарковци

в, г

У К У П Н О: 0,00 459.630,50 459.630,50 0,00 215.767,86 0,00 243.862,32 0,00 0,32

69 0,00 409.181,82 409.181,82 0,00 208.219,00 0,00 200.962,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,32 Главни дуг је исказан
у већем износу него
што је по пословним
књигама, те се за тај
износ оспорава.

а дГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 50.448,68 50.448,68 0,00б

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

7.548,86 0,00 42.899,82 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 200.962,82 динара.
б. Потраживање за законску затезну камату на главни дуг за неисплаћене зараде и то за:

-први исплатни ред-      износ од 7.548,86 динара:
-трећи иосплатни ред-  износ од 42.899,82 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 200.962,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг за неисплаћене зараде и то за:

-први исплатни ред-      износ од 7.548,86 динара:
-трећи иосплатни ред-  износ од 42.899,82 динара.
д. Главни дуг је исказан у већем износу него што је по пословним књигама, те се за тај износ оспорава.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 196.325,05 196.325,05 0,00 0,00 0,00 196.325,05 0,00 0,00

70 0,00 154.368,00 154.368,00 0,00 0,00 0,00 154.368,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 41.957,05 41.957,05 0,00б

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

0,00 0,00 41.957,05 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 24.04.2010. године
                                   укупан износ од 154.368,00 динара.
б. Потраживање за законску затезну камату на главни дуг за неисплаћене зараде и то за:

-трећи исплатни ред-  износ од 41.957,05 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 24.04.2010. године
                                   укупан износ од 154.368,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг за неисплаћене зараде и то за:

-трећи исплатни ред-  износ од 41.957,05 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Жарковац

в, г

У К У П Н О: 0,00 517.276,36 517.276,36 0,00 215.767,86 0,00 301.508,50 0,00 0,00

71 0,00 456.610,00 456.610,00 0,00 208.219,00 0,00 248.391,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 60.666,36 60.666,36 0,00б

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

7.548,86 0,00 53.117,50 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 248.391,00 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од  7.548,86 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 53.117,50 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 248.391,00 динара.
г. Признато је потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од  7.548,86 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 53.117,50 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 499.815,67 499.815,67 0,00 215.767,86 0,00 284.047,81 0,00 0,00

72 0,00 442.921,00 442.921,00 0,00 208.219,00 0,00 234.702,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 56.894,67 56.894,67 0,00б

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

7.548,86 0,00 49.345,81 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 234.702,00 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од  7.548,86 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 49.345,81 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 234.702,00 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од  7.548,86 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 49.345,81 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. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Жарковац

в, г

У К У П Н О: 0,00 480.563,56 480.563,56 0,00 215.767,86 0,00 264.795,70 0,00 0,00

73 0,00 426.720,00 426.720,00 0,00 208.219,00 0,00 218.501,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 53.843,56 53.843,56 0,00б

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

7.548,86 0,00 46.294,70 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012. године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 218.501,00 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на  главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012. године укупан износ од 7.548,86 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 46.294,70 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012. године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 218.501,00 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на  главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012. године укупан износ од 7.548,86 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 46.294,70 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 528.906,32 528.906,32 0,00 215.767,86 0,00 313.136,46 0,00 2,00

74 0,00 465.669,00 465.669,00 0,00 208.219,00 0,00 257.450,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00 Законска  затезна
кмата  је  исказана  у
већем  износу,  те  се
з а  т а ј  и з н о с
о с п о р а в а .

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 63.237,32 63.237,32 0,00б

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

7.548,86 0,00 55.686,46 0,00
0,00
0,00 0,00

2,00д

0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године  до 11.01.2012. године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 257.450,00 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до11.01.2012. године укупан износ од 7.548,86 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 55.688,46 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године  до 11.01.2012. године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 257.450,00 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до11.01.2012. године укупан износ од 7.548,86 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 55.686,46 динара.
д. Законска затезна кмата је исказана у већем износу, те се за тај износ оспорава.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 479.190,36 479.190,36 0,00 215.767,86 0,00 263.422,50 0,00 0,00

75 0,00 426.417,00 426.417,00 0,00 208.219,00 0,00 218.198,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 52.773,36 52.773,36 0,00б

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

7.548,86 0,00 45.224,50 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011 .године до 11.01.2012. године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 218.198,00 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од  7.548,86 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 45.224,50 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011 .године до 11.01.2012. године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 218.198,00 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од  7.548,86 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 45.224,50 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

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

Обезбеђено остало

в, г

У К У П Н О: 0,00 68.541,10 68.541,10 0,00 0,00 0,00 68.541,10 0,00 0,00

76 0,00 52.360,50 52.360,50 0,00 0,00 0,00 52.360,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 16.180,60 16.180,60 0,00б

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

0,00 0,00 16.180,60 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 25.01.2010. године
                                   укупан износ од 52.360,50 динара.
б. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 25.01.2010. године
                                   укупан износ од 16.180,60 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 25.01.2010. године
                                   укупан износ од 52.360,50 динара.
г. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 25.01.2010. године
                                   укупан износ од 16.180,60 динара.

78.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 550.443,84 550.443,84 0,00 215.767,86 0,00 334.675,98 0,00 0,00

77 0,00 482.465,00 482.465,00 0,00 208.219,00 0,00 274.246,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 67.978,84 67.978,84 0,00б

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

7.548,86 0,00 60.429,98 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 274.246,00 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 7.548,86 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 60.429,98 динара.
в. признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 274.246,00 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 7.548,86 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 60.429,98 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 482.681,51 482.681,51 0,00 215.767,86 0,00 266.913,65 0,00 0,00

78 0,00 430.484,00 430.484,00 0,00 208.219,00 0,00 222.265,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 52.197,51 52.197,51 0,00б

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

7.548,86 0,00 44.648,65 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 222.265,00 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 7.548,86 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 44.648,65 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 222.265,00 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 7.548,86 динара:
- трећи иосплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 44.648,65 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 106.311,76 106.311,76 0,00 0,00 0,00 45.833,00 0,00 60.478,76

79 0,00 81.388,05 81.388,05 0,00 0,00 0,00 34.944,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

46.443,55 П о т р а ж и в а њ е  з а
г л а в н и  д у г  ј е
исказано  у  износу
81.388,05  динара  а
п о  п о с л о в н и м
к њ и г а м а  т р е б а
34.994,50  динара.
П о т р а ж и в а њ е  п о
о с н о в у  З З К  ј е
исказано  у  износу
24.923,71  динара  а
т р е б а  1 0 . 8 8 8 , 5 0
д и н а р а .

а дГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 24.923,71 24.923,71 0,00б

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

0,00 0,00 10.888,50 0,00
0,00
0,00 0,00

14.035,21ђ

0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 05.02.2010. године
                                   укупан износ од 81.388,05 динара.
б. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 05.02.2010. године
                                   укупан износ од 24.923,71 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 05.02.2010. године
                                   укупан износ од 81.388,05 динара.
г. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 05.02.2010. године
                                   укупан износ од 24.923,71 динара.
д. Потраживање за главни дуг је исказано у износу 81.388,05 динара а по пословним књигама треба 34.994,50 динара.
ђ. Потраживање по основу ЗЗК је исказано у износу 24.923,71 динара а треба 10.888,50 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 457.792,18 457.792,18 0,00 215.767,86 0,00 242.024,32 0,00 0,00

80 0,00 409.717,50 409.717,50 0,00 208.219,00 0,00 201.498,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 48.074,68 48.074,68 0,00б

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

7.548,86 0,00 40.525,82 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 201.498,50 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 7.548,86 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 40.525,82 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 201.498,50 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 7.548,86 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 40.525,82 динара.

82.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 408.494,68 408.494,68 0,00 215.767,86 0,00 192.726,82 0,00 0,00

81 0,00 372.117,00 372.117,00 0,00 208.219,00 0,00 163.898,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 36.377,68 36.377,68 0,00б

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

7.548,86 0,00 28.828,82 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 163.898,00 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 7.548,86 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 28.828,82 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 163.898,00 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 7.548,86 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 28.828,82 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

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 191.153,58 191.153,58 0,00 0,00 0,00 191.153,58 0,00 0,00

82 0,00 152.030,50 152.030,50 0,00 0,00 0,00 152.030,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 39.123,08 39.123,08 0,00б

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

0,00 0,00 39.123,08 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 152.030,50динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 39.123,08 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.012011. године
                                   укупан износ од 152.030,50динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 39.123,08 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 465.882,24 465.882,24 0,00 215.767,86 0,00 250.114,38 0,00 0,00

83 0,00 414.918,50 414.918,50 0,00 208.219,00 0,00 206.699,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 50.963,74 50.963,74 0,00б

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

7.548,86 0,00 43.414,88 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 206.699,50 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 7.548,86 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 43.414,88 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 206.699,50 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 7.548,86 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 43.414,88 динара.

84.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 496.998,67 496.998,67 0,00 215.767,86 0,00 281.230,81 0,00 0,00

84 0,00 440.513,50 440.513,50 0,00 208.219,00 0,00 232.294,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 56.485,17 56.485,17 0,00б

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

7.548,86 0,00 48.936,31 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 232.294,50 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 7.548,86 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 48.936,31 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 232.294,50 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 7.548,86 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 48.936,31 динара.

85.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Јарак

в, г

У К У П Н О: 0,00 511.833,27 511.833,27 0,00 215.767,86 0,00 296.065,41 0,00 0,00

85 0,00 451.669,50 451.669,50 0,00 208.219,00 0,00 243.450,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 60.163,77 60.163,77 0,00б

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

7.548,86 0,00 52.614,91 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 243.450,50 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 7.548,86 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 52.641,91 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 243.450,50 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 7.548,86 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 52.641,91 динара.

86.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 486.095,10 486.095,10 0,00 215.767,86 0,00 270.327,24 0,00 0,00

86 0,00 432.161,00 432.161,00 0,00 208.219,00 0,00 223.942,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 53.934,10 53.934,10 0,00б

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

7.548,86 0,00 46.385,24 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 223.942,00 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 7.548,86 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 46.385,24 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 208.219,00 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 223.942,00 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године укупан износ од 7.548,86 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 46.385,24 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

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

Обезбеђено остало
Рума,Боре Гавриловића 46

в, г

У К У П Н О: 0,00 21.943,03 21.943,03 0,00 0,00 0,00 21.943,03 0,00 0,00

87 0,00 16.593,00 16.593,00 0,00 0,00 0,00 16.593,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 5.350,03 5.350,03 0,00б

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

0,00 0,00 5.350,03 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 16.593,00 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 06.02.2010. године
                                   укупан износ од 5.350,03 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 16.593,00 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 06.02.2010. године
                                   укупан износ од 5.350,03 динара.

87.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 380.683,73 380.683,73 0,00 61.128,39 0,00 319.555,34 0,00 0,00

88 0,00 319.512,50 319.512,50 0,00 57.030,00 0,00 262.482,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 61.171,23 61.171,23 0,00б

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

4.098,39 0,00 57.072,84 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 26.04.2011.године  укупан износ од 57.030,00 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 262.482,50 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 26.04.2011.године  укупан износ од 4.098,39 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 57.072,84 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 26.04.2011.године  укупан износ од 57.030,00 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 262.482,50 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 26.04.2011.године  укупан износ од 4.098,39 динара:
- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 57.072,84 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

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 38.242,39 38.242,39 0,00 0,00 0,00 38.242,39 0,00 0,00

89 0,00 29.048,50 29.048,50 0,00 0,00 0,00 29.048,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 9.193,89 9.193,89 0,00б

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

0,00 0,00 9.193,89 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 28.12.2009. године
                                   укупан износ од 29.048,50 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 28.12.2009. године
                                   укупан износ од 9.193,89 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 28.12.2009. године
                                   укупан износ од 29.048,50 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 28.12.2009. године
                                   укупан износ од 9.193,89 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Јарак

в, г

У К У П Н О: 0,00 74.776,59 74.776,59 0,00 0,00 0,00 74.776,59 0,00 0,00

90 0,00 57.713,00 57.713,00 0,00 0,00 0,00 57.713,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 17.063,59 17.063,59 0,00б

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

0,00 0,00 17.063,59 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2010. године до 11.03.2010. године
                                   укупан износ од 57.713,00 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2010. године до 11.03.2010. године
                                   укупан износ од 17.063,59 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2010. године до 11.03.2010. године
                                   укупан износ од 57.713,00 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2010. године до 11.03.2010. године
                                   укупан износ од 17.063,59 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 49.345,02 49.345,02 0,00 0,00 0,00 19.215,52 0,00 30.129,50

91 0,00 9.607,76 9.607,76 0,00 0,00 0,00 9.607,76 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00 О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
г л а в н и  д у г  з а
н а д о к н а д у  з а
годишњи  одмор  за
п е р и о д  о д
0 8 . 0 2 . 2 0 0 7 .  д о
18.01.2010.године
као  и  надокнаду  за
б о л о в а њ е  ( б е з
д о с т а в љ е н и х
података  о  периоду
на  који  се  односи).
Потраживање  није
и с к а з а н о  у
номиналном  износу.

П р и ј а в о м  о д
23.02.2012.године
потражује  ЗЗК  на
главни  дуг  у  износу
од 39.737,26 динара
а  треба  9 .607 ,76
динара.

Допуном  пријаве  од
05.марта 2012.године
потражује надокнаду
за годишњи одмор за
п е р и о д  о д
0 8 . 0 2 . 2 0 0 7 .  д о
18.01.2010.године
као  и  надокнаду  за
б о л о в а њ е  ( б е з
д о с т а в љ е н и х
података  о  периоду
на  који  се  односи).
Потраживање  није
и с к а з а н о  у
номиналном  износу,
те  се исто оспорава
з а  н а в е д е н а
п о т р а ж и в а њ а  у
ц е л о с т и .

а дГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 39.737,26 39.737,26 0,00б

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

0,00 0,00 9.607,76 0,00
0,00
0,00 0,00

30.129,50ђ

0,00
0,00
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Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада, накнада за годишњи одмор и накнада за боловање
Правни основ: уговор о раду
а.
Допуном пријаве од 05.марта 2012.године потражује надокнаду за годишњи одмор за период од 08.02.2007. до 18.01.2010.године као и надокнаду за боловање (без достављених података о периоду на који се односи). Потраживање није исказано у
номиналном износу.

Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 31.12.2009. године
                                   укупан износ од 9.607,76 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 31.12.2009. године
                                   укупан износ од 39.737,26 динара.
в. Признаје се Допуном пријаве од 05.марта 2012.године потражује надокнаду за годишњи одмор за период од 08.02.2007. до 18.01.2010.године као и надокнаду за боловање (без достављених података о периоду на који се односи). Потраживање
није исказано у номиналном износу.

Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 31.12.2009. године
                                   укупан износ од 9.607,76 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 31.12.2009. године
                                   укупан износ од 39.737,26 динара.
д. Оспорава се  потраживање за главни дуг за надокнаду за годишњи одмор за период од 08.02.2007. до 18.01.2010.године као и надокнаду за боловање (без достављених података о периоду на који се односи).
Потраживање није исказано у номиналном износу.

ђ. Пријавом од 23.02.2012.године потражује ЗЗК у износу од 39.737,26 динара а треба 9.607,76 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

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

Обезбеђено остало
Јарак

в, г

У К У П Н О: 0,00 82.780,75 82.780,75 0,00 0,00 0,00 82.780,75 0,00 0,00

92 0,00 63.980,50 63.980,50 0,00 0,00 0,00 63.980,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 18.800,25 18.800,25 0,00б

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

0,00 0,00 18.800,25 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 31.03.2010. године
                                   укупан износ од 63.980,50 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 31.03.2010. године
                                   укупан износ од 18.800,25 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 31.03.2010. године
                                   укупан износ од 63.980,50 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 31.03.2010. године
                                   укупан износ од 18.800,25 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Јарак

в, г

У К У П Н О: 0,00 105.352,85 105.352,85 0,00 0,00 0,00 105.352,85 0,00 0,00

93 0,00 81.254,50 81.254,50 0,00 0,00 0,00 81.254,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 24.098,35 24.098,35 0,00б

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

0,00 0,00 24.098,35 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.03.2010. године
                                   укупан износ од 81.254,50 динара.
б. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.03.2010. године
                                   укупан износ од 24.098,35 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.03.2010. године
                                   укупан износ од 81.254,50 динара.
г. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.03.2010. године
                                   укупан износ од 24.098,35 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Путинци

в, г

У К У П Н О: 0,00 467.612,55 467.612,55 0,00 215.767,86 0,00 251.844,69 0,00 0,00

94 0,00 421.168,00 421.168,00 0,00 208.219,00 0,00 212.949,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 46.444,55 46.444,55 0,00б

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

7.548,86 0,00 38.895,69 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 208.219,00 динара:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 212.949,00 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 7.548,86 динара:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 38.895,69 динара.
в. Признато је потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 208.219,00 динара:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 212.949,00 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 7.548,86 динара:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 38.895,69 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 72.802,53 72.802,53 0,00 0,00 0,00 72.802,53 0,00 0,00

95 0,00 55.703,50 55.703,50 0,00 0,00 0,00 55.703,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 17.099,03 17.099,03 0,00б

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

0,00 0,00 17.099,03 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 03.02.2010. године
                                   укупан износ од 55.703,50 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 03.02.2010. године
                                   укупан износ од 17.099,03 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 03.02.2010. године
                                   укупан износ од 55.703,50 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 03.02.2010. године
                                   укупан износ од 17.099,03 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 680.338,95 680.338,95 0,00 215.767,86 0,00 464.571,09 0,00 0,00

96 0,00 584.160,00 584.160,00 0,00 208.219,00 0,00 375.941,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 96.178,95 96.178,95 0,00б

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

7.548,86 0,00 88.630,09 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 208.219,00 динара:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 375.941,00 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 7.548,86 динара:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 88.630,09 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 208.219,00 динара:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 375.941,00 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 11.01.2012.године  укупан износ од 7.548,86 динара:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 88.630,09 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Жарковац

в, г

У К У П Н О: 0,00 66.121,54 66.121,54 0,00 0,00 0,00 66.121,54 0,00 0,00

97 0,00 50.479,50 50.479,50 0,00 0,00 0,00 50.479,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 15.642,04 15.642,04 0,00б

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

0,00 0,00 15.642,04 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 26.01.2010. године
                                   укупан износ од 50.479,50 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 26.01.2010. године
                                   укупан износ од 15.642,04 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 26.01.2010. године
                                   укупан износ од 50.479,50 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 26.01.2010. године
                                   укупан износ од 15.642,04 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 468.762,77 468.762,77 0,00 168.175,86 0,00 300.586,91 0,00 0,00

98 0,00 407.402,00 407.402,00 0,00 160.894,00 0,00 246.508,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 61.360,77 61.360,77 0,00б

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

7.281,86 0,00 54.078,91 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 24.10.2011.године  укупан износ од 160.894,00 динара:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 246.508,00 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 24.10.2011.године  укупан износ од 7.281,86 динара:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 54.078,91 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 24.10.2011.године  укупан износ од 160.894,00 динара:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 246.508,00 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

-први исплатни ред- за период од 12.01. 2011. године до 24.10.2011.године  укупан износ од 7.281,86 динара:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                                   укупан износ од 54.078,91 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Стејановци

в, г

У К У П Н О: 0,00 101.455,30 101.455,30 0,00 0,00 0,00 101.455,30 0,00 0,00

99 0,00 78.868,50 78.868,50 0,00 0,00 0,00 78.868,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 22.586,80 22.586,80 0,00б

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

0,00 0,00 22.586,80 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 07.04.2010. године
                                   укупан износ од 78.868,50 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 07.04.2010. године
                                   укупан износ од 22.586,80 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 07.04.2010. године
                                   укупан износ од 78.868,50 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 07.04.2010. године
                                   укупан износ од 22.586,80 динара

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Инђија

в, г

У К У П Н О: 0,00 71.275,77 71.275,77 0,00 0,00 0,00 68.275,77 0,00 3.000,00

100 0,00 52.201,50 52.201,50 0,00 0,00 0,00 52.201,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00 П о т р а ж и в а њ е  п о
о с н о в у  з а к о н с к е
затезне  камате  на
г л а в н и  д у г  ј е
исказано  у  износу
19.074,05  динара,  а
т р е б а  1 6 . 0 7 4 , 2 7
д и н а р а .

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 19.074,27 19.074,27 0,00б

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

0,00 0,00 16.074,27 0,00
0,00
0,00 0,00

3.000,00д

0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                                   укупан износ од 52.201,05 динара.
б. Потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                                   укупан износ од 19.074,24 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                                   укупан износ од 52.201,05 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг за неисплаћене зараде и то:

- трећи исплатни ред- за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                                   укупан износ од 19.074,24 динара.
д. Потраживање по основу законске затезне камате на главни дуг је исказано у износу 19.074,05 динара, а треба 16.074,27 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 80.432,18 80.432,18 0,00 0,00 0,00 80.432,18 0,00 0,00

101 0,00 61.416,50 61.416,50 0,00 0,00 0,00 61.416,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 19.015,68 19.015,68 0,00б

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

0,00 0,00 19.015,68 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 28.02.2010. године
                               износ од 61.416,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- 19.015,68 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 28.02.2010. године
                               износ од 61.416,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- 19.015,68 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 487.903,46 487.903,46 0,00 215.767,86 0,00 272.135,60 0,00 0,00

102 0,00 433.610,00 433.610,00 0,00 208.219,00 0,00 225.391,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 54.293,46 54.293,46 0,00б

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

7.548,86 0,00 46.744,60 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 225.391,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 46.744,60 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 225.391,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 46.744,60 динара.

100.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Инђија

в, г

У К У П Н О: 0,00 66.266,24 66.266,24 0,00 0,00 0,00 66.266,24 0,00 0,00

103 0,00 50.663,00 50.663,00 0,00 0,00 0,00 50.663,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 15.603,24 15.603,24 0,00б

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

0,00 0,00 15.603,24 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                               износ од 50.663,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                               износ од 15.603,24 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                               износ од 50.663,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                               износ од 15.603,24 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

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 89.154,19 89.154,19 0,00 0,00 0,00 89.154,19 0,00 0,00

104 0,00 68.147,50 68.147,50 0,00 0,00 0,00 68.147,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 21.006,69 21.006,69 0,00б

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

0,00 0,00 21.006,69 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                               износ од 68.147,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                               износ од 21.006,69 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                               износ од 68.147,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                               износ од 21.006,69 динара.

101.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 521.431,33 521.431,33 0,00 215.767,86 0,00 305.663,47 0,00 0,00

105 0,00 461.214,00 461.214,00 0,00 208.219,00 0,00 252.995,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 60.217,33 60.217,33 0,00б

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

7.548,86 0,00 52.668,47 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 252.995,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 52.668,47 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 252.995,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 52.668,47 динара.

102.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Јарак

в, г

У К У П Н О: 0,00 91.464,33 91.464,33 0,00 0,00 0,00 91.428,33 0,00 36,00

106 0,00 70.701,50 70.701,50 0,00 0,00 0,00 70.701,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00 П о т р а ж и в а њ е  п о
основу ЗЗК исказано
у износу од 20.762,83
д и н а р а  а  т р е б а
20.726,83  динара.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 20.762,83 20.762,83 0,00б

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

0,00 0,00 20.726,83 0,00
0,00
0,00 0,00

36,00д

0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.03.2010. године
                               износ од 70.701,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.03.2010. године
                               износ од 20.762,83 динара.
в. Признато је потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.03.2010. године
                               износ од 70.701,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.03.2010. године
                               износ од 20.726,83 динара.
д. потраживање по основу ЗЗК исказано у износу од 20.762,83 динара а треба 20.726,83 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

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

Обезбеђено остало
Рума, Светог Саве 44 А

в, г

У К У П Н О: 0,00 227.141,41 227.141,41 0,00 0,00 0,00 227.141,41 0,00 0,00

107 0,00 185.441,50 185.441,50 0,00 0,00 0,00 185.441,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 41.699,91 41.699,91 0,00б

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

0,00 0,00 41.699,91 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 08.11.2010. године
                               износ од 185.441,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 08.01.2010. године
                               износ од 41.699,91 динара.
в. Признато је потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 08.11.2010. године
                               износ од 185.441,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 08.01.2010. године
                               износ од 41.699,91 динара.

103.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 480.549,21 480.549,21 0,00 215.767,86 0,00 264.781,35 0,00 0,00

108 0,00 427.293,00 427.293,00 0,00 208.219,00 0,00 219.074,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 53.256,21 53.256,21 0,00б

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

7.548,86 0,00 45.707,35 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 219.074,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 45.707,35 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 219.074,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 45.707,35 динара.

104.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Жарковац

в, г

У К У П Н О: 0,00 83.857,36 83.857,36 0,00 0,00 0,00 83.857,36 0,00 0,00

109 0,00 64.770,50 64.770,50 0,00 0,00 0,00 64.770,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 19.086,86 19.086,86 0,00б

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

0,00 0,00 19.086,86 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.03.2010. године
                               износ од 64.770,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.03.2010. године
                               износ од 19.086,86 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.03.2010. године
                               износ од 64.770,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.03.2010. године
                               износ од 19.086,86 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

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 65.522,46 65.522,46 0,00 0,00 0,00 65.522,46 0,00 0,00

110 0,00 50.202,50 50.202,50 0,00 0,00 0,00 50.202,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 15.319,96 15.319,96 0,00б

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

0,00 0,00 15.319,96 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 26.02.2010. године
                               износ од 50.202,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 26.02.2010. године
                               износ од 15.319,96 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 26.02.2010. године
                               износ од 50.202,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 26.02.2010. године
                               износ од 15.319,96 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Жарковац

в, г

У К У П Н О: 0,00 538.562,07 538.562,07 0,00 215.767,86 0,00 322.794,21 0,00 0,00

111 0,00 473.134,00 473.134,00 0,00 208.219,00 0,00 264.915,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 65.428,07 65.428,07 0,00б

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

7.548,86 0,00 57.879,21 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 264.915,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 57.879,21 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 264.915,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 57.879,21 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 507.163,87 507.163,87 0,00 215.767,86 0,00 291.396,01 0,00 0,00

112 0,00 448.477,50 448.477,50 0,00 208.219,00 0,00 240.258,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 58.686,37 58.686,37 0,00б

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

7.548,86 0,00 51.137,51 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 240.258,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 51.137,51 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 240.258,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 51.137,51 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Доњи Петровци

в, г

У К У П Н О: 0,00 488.666,60 488.666,60 0,00 215.767,86 0,00 272.898,74 0,00 0,00

113 0,00 433.863,00 433.863,00 0,00 208.219,00 0,00 225.644,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 54.803,60 54.803,60 0,00б

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

7.548,86 0,00 47.254,74 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 225.644,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 47.254,74 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 225.644,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 47.254,74 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Сремска Митровица

в, г

У К У П Н О: 0,00 71.549,79 71.549,79 0,00 0,00 0,00 71.549,79 0,00 0,00

114 0,00 54.770,50 54.770,50 0,00 0,00 0,00 54.770,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 16.779,29 16.779,29 0,00б

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

0,00 0,00 16.779,29 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 02.02.2010. године
                               износ од 54.770,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 02.02.2010. године
                               износ од 16.779,29 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 02.02.2010. године
                               износ од 54.770,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 02.02.2010. године
                               износ од 16.779,29 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

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 116.295,07 116.295,07 0,00 0,00 0,00 116.295,07 0,00 0,00

115 0,00 90.851,00 90.851,00 0,00 0,00 0,00 90.851,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 25.444,07 25.444,07 0,00б

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

0,00 0,00 25.444,07 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 25.03.2010. године
                               износ од 90.851,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 25.03.2010. године
                               износ од 25.444,07 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 25.03.2010. године
                               износ од 90.851,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 25.03.2010. године
                               износ од 25.444,07 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 11.907,00 11.907,00 0,00 0,00 0,00 11.907,00 0,00 0,00

116 0,00 8.982,00 8.982,00 0,00 0,00 0,00 8.982,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 2.925,00 2.925,00 0,00б

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

0,00 0,00 2.925,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 05.02.2010. године
                               износ од 8.982,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 05.02.2010. године
                               износ од 2.925,00 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 05.02.2010. године
                               износ од 8.982,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 05.02.2010. године
                               износ од 2.925,00 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

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

Обезбеђено остало
Рума, Владимира Назора 1

в, г

У К У П Н О: 0,00 11.907,00 11.907,00 0,00 0,00 0,00 11.907,00 0,00 0,00

117 0,00 8.982,00 8.982,00 0,00 0,00 0,00 8.982,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 2.925,00 2.925,00 0,00б

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

0,00 0,00 2.925,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 05.02.2010. године
                               износ од 8.982,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 05.02.2010. године
                               износ од 2.925,00 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 05.02.2010. године
                               износ од 8.982,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 05.02.2010. године
                               износ од 2.925,00 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 494.940,56 494.940,56 0,00 215.767,86 0,00 279.172,70 0,00 0,00

118 0,00 438.656,00 438.656,00 0,00 208.219,00 0,00 230.437,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 56.284,56 56.284,56 0,00б

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

7.548,86 0,00 48.735,70 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  за неисплаћене зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Потражује за главни дуг следеће:
- у првом исплатном реду - за неисплаћене зараде за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године износ од 208.219,00 динара

-у трећем исплатном реду- за неисплаћене зараде за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године износ од 230.437,00 динара
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг и то:

- у првом исплатном реду - на  износ од 7.548,86 динара.

-у трећем исплатном реду- на износ од 48.735,70 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг следеће:
- у првом исплатном реду - за неисплаћене зараде за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године износ од 208.219,00 динара

-у трећем исплатном реду- за неисплаћене зараде за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године износ од 230.437,00 динара
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг и то:

- у првом исплатном реду - на  износ од 7.548,86 динара.

-у трећем исплатном реду- на износ од 48.735,70 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Путинци

в, г

У К У П Н О: 0,00 477.732,91 477.732,91 0,00 215.767,86 0,00 261.965,05 0,00 0,00

119 0,00 424.517,00 424.517,00 0,00 208.219,00 0,00 216.298,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 53.215,91 53.215,91 0,00б

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

7.548,86 0,00 45.667,05 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  неисплаћене зараде
Правни основ: Уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 216.298,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 45.667,05 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 216.298,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 45.667,05 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 42.356,87 42.356,87 0,00 0,00 0,00 42.356,87 0,00 0,00

120 0,00 31.943,50 31.943,50 0,00 0,00 0,00 31.943,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 10.413,37 10.413,37 0,00б

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

0,00 0,00 10.413,37 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 18.01.2010. године
                               износ од 31.943,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 18.01.2010. године
                               износ од 10.413,37 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 18.01.2010. године
                               износ од 31.943,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 18.01.2010. године
                               износ од 10.413,37 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 492.512,75 492.512,75 0,00 215.767,86 0,00 276.744,89 0,00 0,00

121 0,00 437.206,00 437.206,00 0,00 208.219,00 0,00 228.987,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 55.306,75 55.306,75 0,00б

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

7.548,86 0,00 47.757,89 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 228.987,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 47.757,89 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 228.987,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 47.757,89 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Нова школска 94

в, г

У К У П Н О: 0,00 395.753,90 395.753,90 0,00 0,00 0,00 287.652,01 0,00 108.101,89

122 0,00 150.355,91 150.355,91 0,00 0,00 0,00 150.355,91 0,00 О с п о р а в а  с е
законска  затезна
камата  у  износу  од
108.101,89  динара
јер  је  неосновано
потраживана.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 245.397,99 245.397,99 0,00б

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

0,00 0,00 137.296,10 0,00
0,00
0,00 0,00

108.101,89д

0,00
0,00
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Опис потраживања:  Потраживање по основу пресуде Суда за неимирене зараде, као и за неизмирене зараде за октобар 2009. године.
Правни основ: Пресуде Општинског суда у Руми посл. бр. II П1-273/08 од 15.09.2008. године

а.
Потраживања за главни дуг и то:

-Потраживање по основу пресуде Општинског суда у Руми посл. бр. II П1-273/08 од 15.09.2008. године, за неимирене зараде:

  -7.620,00 динара почев од 30.07.2006. године
  -10.668,00 динара почев од 30.08.2006. године
  -11.684,00 динара почев од 30.09.2006. године
  -10.160,00 динара почев од 30.10.2006. године
  -11.176,00 динара почев од 30.11.2006. године
  -11.176,00 динара почев од 30.12.2006. године
  -10.160,00 динара почев од 30.01.2007. године
  -11.684,00 динара почев од 28.02.2007. године
  -10.010,41,00 динара почев од 30.03.2007. године
  -11.176,00 динара почев од 30.04.2007. године
  -10.668,00 динара почев од 30.05.2007. године
  -11.684,00 динара почев од 30.06.2007. године
  -19.100,00 динара почев од 15.09.2008. године

 Укупан износ потраживања по пресуди за неисплаћене зараде износи 146.966,41 динара.

Потражује и по основу неизмирене зараде за месец октобар 2009. године износ од 3.359,50 динара.

Укупни износ потраживања за главни дуг износи 150.355,91 динара.

б.
Потражује законску затезну камату на појединачне износе из пресуде и то у укупном износу од 136.647,83 динара и то обрачунату до 11.01.2012. године, као и законску затезну камату на неисплаћене зараде за октобар 2009. године у износу од
1.106,55 динара обрачунату до 11.01.2012. године.

Укупан износ ЗЗК на главни дуг износи 137.754,38 динара.
в. Признаје се потраживање на име главног дуга у висини од 150.355,91 динара, пријављено на основу пресуде Општинског суда у Руми посл. бр. II П1-273/08 од 15.09.2008. године, за неимирене зараде:
  -7.620,00 динара почев од 30.07.2006. године
  -10.668,00 динара почев од 30.08.2006. године
  -11.684,00 динара почев од 30.09.2006. године
  -10.160,00 динара почев од 30.10.2006. године
  -11.176,00 динара почев од 30.11.2006. године
  -11.176,00 динара почев од 30.12.2006. године
  -10.160,00 динара почев од 30.01.2007. године
  -11.684,00 динара почев од 28.02.2007. године
  -10.010,41,00 динара почев од 30.03.2007. године
  -11.176,00 динара почев од 30.04.2007. године
  -10.668,00 динара почев од 30.05.2007. године
  -11.684,00 динара почев од 30.06.2007. године
  -19.100,00 динара почев од 15.09.2008. године

као и по основу неизмирене зараде за месец октобар 2009. године, у висини од 3.359,50 динара.

г.
Признаје се ЗЗК на главни дуг у износу од 137.296,10 динара.

Оспорава се законска затезна камата у износу од 108.101,89 динара јер је неосновано потраживана.
д.
Оспорава се законска затезна камата у износу од 108.101,89 динара јер је неосновано потраживана.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Игралиште Л 8/32

в, г

У К У П Н О: 0,00 51.088,51 51.088,51 0,00 0,00 0,00 51.088,51 0,00 0,00

123 0,00 42.061,50 42.061,50 0,00 0,00 0,00 42.061,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 9.027,01 9.027,01 0,00б

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

0,00 0,00 9.027,01 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 28.01.2010. године
                               износ од 42.061,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 28.01.2010. године
                               износ од 9.027,01 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 28.01.2010. године
                               износ од 42.061,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 28.01.2010. године
                               износ од 9.027,01 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 487.589,60 487.589,60 0,00 215.767,86 0,00 271.821,74 0,00 0,00

124 0,00 433.591,00 433.591,00 0,00 208.219,00 0,00 225.372,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 53.998,60 53.998,60 0,00б

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

7.548,86 0,00 46.449,74 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 225.372,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 46.449,74 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 225.372,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 46.449,74 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 488.534,89 488.534,89 0,00 215.767,86 0,00 272.767,03 0,00 0,00

125 0,00 433.874,00 433.874,00 0,00 208.219,00 0,00 225.655,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 54.660,89 54.660,89 0,00б

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

7.548,86 0,00 47.112,03 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 225.655,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 47.112,03 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 225.655,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 47.112,03 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Орловићева 70, Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 76.709,65 76.709,65 0,00 0,00 0,00 76.709,65 0,00 0,00

126 0,00 62.494,00 62.494,00 0,00 0,00 0,00 62.494,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 14.215,65 14.215,65 0,00б

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

0,00 0,00 14.215,65 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 15.03.2010. године до 14.06.2010. године
                               износ од 62.494,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 14.215,65 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 15.03.2010. године до 14.06.2010. године
                               износ од 62.494,00 динара.
г. Признато је потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 14.215,65 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

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 46.989,73 46.989,73 0,00 0,00 0,00 46.989,73 0,00 0,00

127 0,00 35.668,00 35.668,00 0,00 0,00 0,00 35.668,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 11.321,73 11.321,73 0,00б

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

0,00 0,00 11.321,73 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 18.12.2009. године
                               износ од 35.668,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  11.321,73 динара.
в. Признаје се потраживање  за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 18.12.2009. године
                               износ од 35.668,00 динара.
г. признаје се потраживање за  законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  11.321,73 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 215.003,17 215.003,17 0,00 0,00 0,00 215.003,17 0,00 0,00

128 0,00 179.120,00 179.120,00 0,00 0,00 0,00 179.120,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 35.883,17 35.883,17 0,00б

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

0,00 0,00 35.883,17 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 27.12.2010. године
                               износ од 179.120,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  35.883,17 динара.
в. признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 27.12.2010. године
                               износ од 179.120,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  35.883,17 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 278.681,66 278.681,66 0,00 40.908,20 0,00 235.773,46 0,00 2.000,00

129 0,00 237.620,50 237.620,50 0,00 38.790,00 0,00 196.830,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

2.000,00 О с п о р е н о
п о т р а ж и в а њ е  п о
основу главног дуга у
износу  од  2.000,00
д и н а р а ,  ј е р
поверилац потражује
већи износ од износа
п о  п о с л о в н и м
к њ и г а м а .

а дГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 41.061,16 41.061,16 0,00б

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

2.118,20 0,00 38.942,96 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: Уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 23.03.2011. године
                               износ од 38.790,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 198.830,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред-  2.118,20 динара.

-трећи исплатни ред- 38.942,96 динара.
в. Делимично се признаје потваживање главног дуга у висини од 235.620,50 динара, и то на следећи начин:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 23.03.2011. године
                               износ од 38.790,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 196.830,50 динара.
г. Признаје се потраживање по основу законске затезне камате на главни дуг по основу неисплаћених зарада, на следећи начин:

- први исплатни ред-  2.118,20 динара.

-трећи исплатни ред- 38.942,96 динара.
д. Делимично се оспорава износ главног дуга у висини од 2.000,00 динара, јер поверилац неосновано потражује већи износ од износа по Уговору о раду, зараде која му је остала неисплаћена и пословној евиденцији 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. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 110.319,10 110.319,10 0,00 0,00 0,00 110.319,10 0,00 0,00

130 0,00 84.359,50 84.359,50 0,00 0,00 0,00 84.359,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 25.959,60 25.959,60 0,00б

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

0,00 0,00 25.959,60 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 02.02.2010. године
                               износ од 84.359,50 динара.
б. Потражује законске затезне камате на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 25.959,60 динара.
в. признаје се потраживање  за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 02.02.2010. године
                               износ од 84.359,50 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 25.959,60 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 605.594,54 605.594,54 0,00 215.767,86 0,00 389.826,68 0,00 0,00

131 0,00 525.112,00 525.112,00 0,00 208.219,00 0,00 316.893,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 80.482,54 80.482,54 0,00б

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

7.548,86 0,00 72.933,68 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 316.893,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 72.933,68 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 316.893,00 динара.
г. признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 72.933,68 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 86.257,23 86.257,23 0,00 0,00 0,00 86.257,23 0,00 0,00

132 0,00 66.850,00 66.850,00 0,00 0,00 0,00 66.850,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 19.407,23 19.407,23 0,00б

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

0,00 0,00 19.407,23 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 23.03.2010. године
                               износ од 66.850,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 19.407,23 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 23.03.2010. године
                               износ од 66.850,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 19.407,23 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 513.363,64 513.363,64 0,00 215.767,86 0,00 297.595,78 0,00 0,00

133 0,00 453.966,00 453.966,00 0,00 208.219,00 0,00 245.747,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 59.397,64 59.397,64 0,00б

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

7.548,86 0,00 51.848,78 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 245.747,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 51.848,78 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 245.747,00 динара.
г. Призанје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 51.848,78 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 503.988,17 503.988,17 0,00 215.767,86 0,00 288.220,31 0,00 0,00

134 0,00 445.612,00 445.612,00 0,00 208.219,00 0,00 237.393,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 58.376,17 58.376,17 0,00б

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

7.548,86 0,00 50.827,31 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 237.393,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на  главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 50.827,31 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 237.393,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 50.827,31 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 550.239,67 550.239,67 0,00 215.767,86 0,00 334.471,81 0,00 0,00

135 0,00 482.359,00 482.359,00 0,00 208.219,00 0,00 274.140,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 67.880,67 67.880,67 0,00б

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

7.548,86 0,00 60.331,81 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 274.140,00 динара.
б. Потражује законсу затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 60.331,81 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 274.140,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 60.331,81 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. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 84.457,96 84.457,96 0,00 0,00 0,00 84.457,96 0,00 0,00

136 0,00 64.400,50 64.400,50 0,00 0,00 0,00 64.400,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 20.057,46 20.057,46 0,00б

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

0,00 0,00 20.057,46 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 02.02.2010. године
                               износ од 64.400,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 20.057,46 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 02.02.2010. године
                               износ од 64.400,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 20.057,46 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

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 61.020,54 61.020,54 0,00 0,00 0,00 61.020,54 0,00 0,00

137 0,00 46.620,00 46.620,00 0,00 0,00 0,00 46.620,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 14.400,54 14.400,54 0,00б

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

0,00 0,00 14.400,54 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 02.02.2010. године
                               износ од 46.620,00 динара.
б. Потражује законске затезне камате на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 02.02.2010. године
                               износ од 14.400,54 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 02.02.2010. године
                               износ од 46.620,00 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 02.02.2010. године
                               износ од 14.400,54 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Инђија

в, г

У К У П Н О: 0,00 584.342,88 584.342,88 0,00 215.767,86 0,00 368.575,02 0,00 0,00

138 0,00 509.005,00 509.005,00 0,00 208.219,00 0,00 300.786,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 75.337,88 75.337,88 0,00б

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

7.548,86 0,00 67.789,02 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 300.786,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 67.789,02 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 300.786,00 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 67.789,02 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Инђија

в, г

У К У П Н О: 0,00 93.463,72 93.463,72 0,00 0,00 0,00 93.463,72 0,00 0,00

139 0,00 71.636,50 71.636,50 0,00 0,00 0,00 71.636,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 21.827,22 21.827,22 0,00б

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

0,00 0,00 21.827,22 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 25.02.2010. године
                               износ од 71.636,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред - износ од 21.827,22 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 25.02.2010. године
                               износ од 71.636,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред - износ од 21.827,22 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Никинци

в, г

У К У П Н О: 0,00 490.142,21 490.142,21 0,00 215.767,86 0,00 274.374,35 0,00 0,00

140 0,00 435.174,50 435.174,50 0,00 208.219,00 0,00 226.955,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 54.967,71 54.967,71 0,00б

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

7.548,86 0,00 47.418,85 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 226.955,50 динара.
б. Потражује законску азтезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 47.418,85 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 226.955,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 47.418,85 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 64.887,37 64.887,37 0,00 0,00 0,00 64.887,37 0,00 0,00

141 0,00 49.928,00 49.928,00 0,00 0,00 0,00 49.928,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 14.959,37 14.959,37 0,00б

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

0,00 0,00 14.959,37 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 25.02.2010. године
                               износ од 49.928,00 динара.
б. Потражује законске затезне камате на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред -  износ од 14.959,37 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 25.02.2010. године
                               износ од 49.928,00 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред -  износ од 14.959,37 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 496.269,45 496.269,45 0,00 215.767,86 0,00 280.501,59 0,00 0,00

142 0,00 440.136,00 440.136,00 0,00 208.219,00 0,00 231.917,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 56.133,45 56.133,45 0,00б

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

7.548,86 0,00 48.584,59 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 231.917,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 48.584,59 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 231.917,00 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 48.584,59 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Мали Радинци

в, г

У К У П Н О: 0,00 491.941,22 491.941,22 0,00 215.767,86 0,00 276.173,36 0,00 0,00

143 0,00 432.662,00 432.662,00 0,00 208.219,00 0,00 224.443,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 59.279,22 59.279,22 0,00б

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

7.548,86 0,00 51.730,36 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 224.443,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 51.730,36 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 224.443,00 динара.
г. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 51.730,36 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 477.055,48 477.055,48 0,00 215.767,86 0,00 261.287,62 0,00 0,00

144 0,00 424.622,50 424.622,50 0,00 208.219,00 0,00 216.403,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 52.432,98 52.432,98 0,00б

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

7.548,86 0,00 44.884,12 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 216.403,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 44.884,12 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 216.403,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 44.884,12 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 422.549,87 422.549,87 0,00 168.175,86 0,00 254.374,01 0,00 0,00

145 0,00 372.088,00 372.088,00 0,00 160.894,00 0,00 211.194,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 50.461,87 50.461,87 0,00б

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

7.281,86 0,00 43.180,01 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 24.10.2011. године
                               износ од 160.894,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 211.194,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- износ од 7.281,86 динара.

-трећи исплатни ред- износ од 43.180,01 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 24.10.2011. године
                               износ од 160.894,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 211.194,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- износ од 7.281,86 динара.

-трећи исплатни ред- износ од 43.180,01 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 544.657,32 544.657,32 0,00 215.767,86 0,00 328.889,46 0,00 0,00

146 0,00 477.703,00 477.703,00 0,00 208.219,00 0,00 269.484,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 66.954,32 66.954,32 0,00б

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

7.548,86 0,00 59.405,46 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 269.484,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 59.405,46 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 269.484,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 59.405,46 динара.

138.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 485.890,52 485.890,52 0,00 215.767,86 0,00 270.122,66 0,00 0,00

147 0,00 431.665,50 431.665,50 0,00 208.219,00 0,00 223.446,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 54.225,02 54.225,02 0,00б

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

7.548,86 0,00 46.676,16 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 223.446,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 46.676,16 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 223.446,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 46.676,16 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Павловачка 30а

в, г

У К У П Н О: 0,00 506.207,29 506.207,29 0,00 215.767,86 0,00 290.439,43 0,00 0,00

148 0,00 447.781,00 447.781,00 0,00 208.219,00 0,00 239.562,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 58.426,29 58.426,29 0,00б

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

7.548,86 0,00 50.877,43 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 239.562,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 50.877,43 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 239.562,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 50.877,43 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 80.897,11 80.897,11 0,00 0,00 0,00 80.897,11 0,00 0,00

149 0,00 61.810,00 61.810,00 0,00 0,00 0,00 61.810,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 19.087,11 19.087,11 0,00б

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

0,00 0,00 19.087,11 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 03.02.2010. године
                               износ од 61.810,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 19.087,11 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 03.02.2010. године
                               износ од 61.810,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 19.087,11 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 561.092,08 561.092,08 0,00 216.167,86 0,00 344.924,22 0,00 0,00

150 0,00 490.148,00 490.148,00 0,00 208.219,00 0,00 281.929,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 70.944,08 70.944,08 0,00б

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

7.948,86 0,00 62.995,22 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 281.929,00динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 62.995,22 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 281.929,00динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 62.995,22 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 490.355,93 490.355,93 0,00 215.767,86 0,00 274.588,07 0,00 0,00

151 0,00 434.981,00 434.981,00 0,00 208.219,00 0,00 226.762,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 55.374,93 55.374,93 0,00б

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

7.548,86 0,00 47.826,07 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 226.762,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 47.826,07 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 226.762,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 47.826,07 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Врдничка 31А

в, г

У К У П Н О: 0,00 512.303,15 512.303,15 0,00 215.767,86 0,00 296.535,29 0,00 0,00

152 0,00 452.625,00 452.625,00 0,00 208.219,00 0,00 244.406,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 59.678,15 59.678,15 0,00б

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

7.548,86 0,00 52.129,29 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 244.406,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 52.129,29 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 244.406,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 52.129,29 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 489.809,76 489.809,76 0,00 200.263,86 0,00 289.545,90 0,00 0,00

153 0,00 431.453,50 431.453,50 0,00 192.715,00 0,00 238.738,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 58.356,26 58.356,26 0,00б

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

7.548,86 0,00 50.807,40 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 16.12.2011. године
                               износ од 192.715,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 238.738,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред- износ од 50.807,40 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 16.12.2011. године
                               износ од 192.715,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 238.738,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред- износ од 50.807,40 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

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

Обезбеђено остало
Путинци

в, г

У К У П Н О: 0,00 247.432,98 247.432,98 0,00 0,00 0,00 247.432,98 0,00 0,00

154 0,00 202.321,00 202.321,00 0,00 0,00 0,00 202.321,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 45.111,98 45.111,98 0,00б

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

0,00 0,00 45.111,98 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 07.12.2010. године
                               износ од 202.321,00динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред -износ од 45.111,98 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 07.12.2010. године
                               износ од 202.321,00динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред -износ од 45.111,98 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 469.600,68 469.600,68 0,00 215.767,86 0,00 253.832,82 0,00 0,00

155 0,00 418.962,00 418.962,00 0,00 208.219,00 0,00 210.743,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 50.638,68 50.638,68 0,00б

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

7.548,86 0,00 43.089,82 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 210.743,00 динара.
б. Потражује законске затезне камате на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 43.089,82 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 210.743,00 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 43.089,82 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Алексинац, Војске Југославије 40/24

г, д

У К У П Н О: 0,00 292.807,52 292.807,52 0,00 0,00 0,00 261.473,68 0,00 31.333,84

156 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00
О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  п о
основу трошкова и то
за следеће:

- трошкове парничног
и извршног поступка
у износу од 5.515,00
динара.

Н и ј е  д о с т а в љ е н
доказ  о  правном
основу  за  наведена
потраивања.

О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у износу од 25.818,84
д и н а р а ,  ј е р  с е
потражује  у  већем
износу од признатог
п о т р а ж и в а њ а
обрачунатог у складу
са законом.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 107.292,52 107.292,52 0,00б

0,00 5.515,00 5.515,00 0,00в

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

0,00 0,00 81.473,68 0,00
0,00
0,00 0,00

25.818,84ђ

5.515,00е

0,00

Опис потраживања:  Потражује за неисплаћене зараде, доприносе за ПИО, трошкове парничног извршног поступка.
Правни основ: Поравнање бр. 2552 од 23.05.2008.године сачињено у Конфекцији "Клуз-Срем" а.д. из Руме.

а.
Потражује за главни дуг по основу Поравнања бр. 2552 од 23.05.2008.године сачињено у Конфекцији "Клуз-Срем" а.д. из Руме и то за:

- неисплаћене зараде и друге принадлежности из радног односа у износу од 180.000,00 динара.
- припадајуће доприносе надлежним фондовима ПИО запослених за период из закљученог поравнања, а према основицама и стопама које буду важиле на дан обрачуна и уплате.
б.
Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу поравнања бр. 2552 од 23.05.2008.године сачињено у Конфекцији "Клуз-Срем" а.д. из Руме и то за:

- неисплаћене зараде и друге принадлежности из радног односа у износу од 180.000,00 динара, и то од 20.11.2008.године до 23.02.20102. године.

Наведено потраживање је приказано у износу од 107.292,52 динара..

в.
Потражује по основу трошкова следеће:

- трошкове парничног и извршног поступка у износу од 5.515,00 динара.

Није достављен доказ о насталим трошковима.
г.
Признаје се у целости потраживање за главни дуг.
д.
Признато је потраживање за  законску затезну камату на главни дуг по основу поравнања бр. 2552 од 23.05.2008.године сачињено у Конфекцији "Клуз-Срем" а.д. из Руме и то за:

- неисплаћене зараде и друге принадлежности из радног односа у износу од 180.000,00 динара, и то од 20.11.2008.године до 23.02.20102. године.

Наведено потраживање је приказано у износу од        динара..

ђ.
Оспорава се потраживање за законску затезну камату на главни дуг у износу од 25.818,84 динара, јер се потражује у већем износу од признатог потраживања обрачунатог у складу са законом.
е.
Оспорава се потраживање по основу трошкова и то следеће:

- трошкове парничног и извршног поступка у износу од 5.515,00 динара.

Није достављен доказ о правном основу за наведена потраивања.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Витојевци, Доситеја Обрадовића 54

б

У К У П Н О: 0,00 132.441,00 132.441,00 0,00 0,00 0,00 132.441,00 0,00 0,00

157 0,00 132.441,00 132.441,00 0,00 0,00 0,00 132.441,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

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:  Потражује за отпремнину при одласку у пензију
Правни основ: Решење о исплати отпремнине при одласку у пензију бр. 2651 од 14.12.2009.године заведено код стечајног дужника.
а. Потражује за главни дуг по основу Решења о исплати отпремнине при одласку у пензију бр. 2651 од 14.12.2009.године заведено код стечајног дужника, укупан износ од 132.441,00 динара.
б. Признаје се потраживање за главни дуг по основу Решења о исплати отпремнине при одласку у пензију бр. 2651 од 14.12.2009.године заведено код стечајног дужника, укупан износ од 132.441,00 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Piraeus Banka ad , Београд
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Милентија Поповића 5 Б 11070 Нови

Београд

У К У П Н О: 28.071.141,09 0,00 28.071.141,09 24.505.139,41 0,00 0,00 0,00 0,00 3.566.001,68

158 12.168.770,90 0,00 12.168.770,90 12.168.770,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Оспорава  се  део
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату  у  износу  од
3.566.001,68 динара
јер није обрачуната у
с к л а д у  с а
з а к о н о м , о д н о с н о
н е о с н о в а н о  с е
потражује   у  већем
износу.

О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
уговорену камата за
п е р и о д  о д  1 1 -
01.2012. године па до
намирења,  јер  се
поверилац позива на
чл.  85 .  Закона  о
с т е ч а ј у  к о ј и  с е
прописује  да  се  од
д а н а  о т в а р а њ а
стечајног поступка па
до  дана  исплате
повеериоцу  може
признати  само  ззк.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

15.852.370,19 0,00 15.852.370,19 12.286.368,51б

50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00в

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

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

3.566.001,68 г

0,00
0,00
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Опис потраживања:  Потраживање разлучног повериоца а по основу уговор о краткорочним кредитима и уписане хипотеке на непокретности стечајног дужника.
Правни основ:
Споразум о обезбеђењу новчаних потраживања укњижбом заложних права на непокретностима дужника, Општински суд у Руми посл.бр. IV И. 259/04 од 24.03.2004.године.
Решење Општинског суда у Руми ДН.747/04 од 29.03.2004.године.
Уговор о оквирном кредиту бр.2857/04 од 04.02.2004.године.
Анекс I уговора о оквирном кредиту бр.2857/04 од 05.02.2004.године.
Уговор о краткорочном кредиту бр.2857-1/04 од 05.02.2004.године.
Уговор о краткорочном кредиту бр.2857-2/04 од 05.03.2004.године.
Уговор о краткорочном кредиту бр.2857-3/04 од 05.04.2004.године.
Уговор о краткорочном кредиту бр.2857-4/04 од 05.05.2004.године.
Уговор о краткорочном кредиту бр.2857-5/04 од 11.06.2004.године.
Уговор о краткорочном кредиту бр.2857-6/04 од 03.12.2004.године.
Решење о извршењу Општинског суда у Руми IV И- 1061/05 од 28.07.2005.године.

Признато разлучно право: зграда пословних услуга - фабричка зграда, зграда пословних услуга, зграда пословних услуга, Стан број 1 у стамбеној згради у Руми Павловачка 22, Стан број 3, павловачка 22, Рума, стан број 2, Павловачка 22, Рума,
Породична стамбена зграда-гаража број 1
а.
Потражује као разлучни поверилац и то приоритетно и одвојено намирење свог потраживања из средстава остварених продајом непокретности у власништву стечајног дужника, а на којој овај разлучни поверилац има уписану хипотеку. Поверилац
наводи да се његово разлучно право односи на средства остварена продајом непокретности у власништву стечајног дужника.Наведено потражује и то  за главни дуг који је настао из следећих уговорних односа:

-по уговорима о краткорочним кредитима и то:
           -број 2857/-1/04 од 05.02.2004. године
           -број 2857/-2/04 од 05.03.2004. године
           -број 2857/-3/04 од 05.04.2004. године
           -број 2857/-4/04 од 05.05.2004. године
           -број 2857/-5/04 од 11.06.2004. године
           -број 2857/-6/04 од 03.12.2004. године,

Споразума о обезбеђивању новчаног потраживања укњижбом заложног права на непокретности овереног код Општинског суда у Руми број IV И -259/04 од 24.03.2004.године.

Потражује по основу главнице  износ 10.210.327,12 динара.
Потражује по основу ревалоризације раста цена на мало 1.958.443,78 динара.

Укупно потражује по основу главног дуга  износ од 12.168.770,90 динара.
б.
Потражује  као разлучни поверилац и то приоритетно и одвојено намирење свог потраживања из средстава остварених продајом непокретности у власништву стечајног дужника, а на којој овај разлучни поверилац има уписану хипотеку и то по
истом основу и на истим непокретностима као за главни дуг.

Поверилац потражује следећу камату:

-  законску затезну камату у износу од 14.354.590,84 динара, за период од 26.08.2009. године до 11.01.2012. године.
-  уговорену редовну камату у износу од 1.497.779,35 динара.

Укупно потраживање по основу камате је  15.852.370,19 динара.

Поверилац потражује и уговорену камата од 11-01.2012. године па до намирења, а позива се на чл. 85. Закона о стечају.
в.
Потражује по основу судских трошкова 50.000,00 динара, по основу Решења о извршењу Општинског суда у Руми IV И- 1061/05 од 28.07.2005.године.

г.
Оспорава се део потраживање за законску затезну камату у износу од  3.566.001,68 динара јер није обрачуната у складу са законом,односно неосновано се потражује  у већем износу.

Оспорава се  потраживање за  уговорену камата за период од 11-01.2012. године па до намирења, јер се поверилац позива на чл. 85. Закона о стечају који се прописује да се од дана отварања стечајног поступка па до дана исплате повеериоцу
може признати само ззк.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, ДР Предрага Вулете 14

У К У П Н О: 0,00 284.721,58 284.721,58 0,00 0,00 0,00 266.687,16 0,00 18.034,42

159 0,00 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 Оспорена  је  ЗЗК  на
главни  дуг  у  износу
од 17.734,51 динара,
јер  је  иста  била
н е п р а в и л н о
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

Оспорена  је  ЗЗК  на
трошкове парничног
поступка у износу од
299,91 динара јер је
иста  неправилно
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 122.592,20 122.592,20 0,00б

0,00 32.762,00 32.762,00 0,00в

0,00 17.367,38 17.367,38 0,00г

0,00 0,00 104.857,69 0,00
32.762,00
17.067,47 0,00

17.734,51д

0,00
299,91ђ

Опис потраживања:  Потраживање по решењу Суда
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми бр. И-425/09 од 28.04.2009.године.
а. Потраживање за главни дуг по основу решења Општинског суда у Руми бр. И-425/09 укупан износ од 112.000,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг од 112.000,00 динара и то у износу ЗЗК од 122.352,20 динара.
в. Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 20.610,00 динара.
- на име трошкова извршења износ од 12.152,00 динара.

Укупни трошкови износе 32.762,00 динара.
г. Потражује законску затезну камату на трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 20.610,00 динара, износ ЗЗК од 17.367,38 динара.

д. Оспорена је ЗЗК на главни дуг у износу од 17.734,51 динара, јер је иста била неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.
ђ. Оспорена је ЗЗК на трошкове парничног поступка у износу од 299,91 динара јер је иста неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Мали Радинци, Београдска 28

У К У П Н О: 0,00 335.126,24 335.126,24 0,00 0,00 0,00 334.595,02 0,00 531,22

160 0,00 164.000,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00 164.000,00 0,00 Оспорена  је  ЗЗК  на
главни  дуг  у  износу
од 491,62 динара, јер
ј е  и с т а  б и л а
н е п р а в и л н о
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

Оспорена  је  ЗЗК   у
и з н о с у  о д  3 9 , 6 0
динара на трошкове
парничног  поступка
ј е р  ј е  и с т а
н е п р а в и л н о
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 124.593,60 124.593,60 0,00б

0,00 32.950,00 32.950,00 0,00в

0,00 13.582,64 13.582,64 0,00г

0,00 0,00 124.101,98 0,00
32.950,00
13.543,04 0,00

491,62д

0,00
39,60ђ

Опис потраживања:  Потраживање по основу Суда
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми бр. И-786/08 од 23.09.2008.године.
а. Потраживање за главни дуг по основу решења Општинског суда у Руми бр. И-786/08 укупан износ од 164.000,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг од 164.000,00 динара и то у износу ЗЗК од 124.693,60 динара
в. Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 18.670,00 динара.
- на име трошкова извршења износ од 14.280,00 динара.

Укупни трошкови износе 32.950,00 динара
г. Потражује законску затезну камату на трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 18.670,00 динара, износ ЗЗК од 13.582,64 динара.

д. Оспорена је ЗЗК на главни дуг у износу од 491,62 динара, јер је иста била неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.
ђ. Оспорена је ЗЗК  у износу од 39,60 динара на трошкове парничног поступка јер је иста неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Путинци, Иве Лоле Рибара 28А

У К У П Н О: 0,00 268.492,92 268.492,92 0,00 0,00 0,00 268.057,10 0,00 435,82

161 0,00 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 Оспорена  је  ЗЗК  на
главни  дуг  у  износу
од 367,23 динара, јер
ј е  и с т а  б и л а
н е п р а в и л н о
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године

Оспорена  је  ЗЗК  на
трошкове парничног
поступка у износу од
67,91  динара  јер  је
иста  неправилно
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 103.769,24 103.769,24 0,00б

0,00 34.345,00 34.345,00 0,00в

0,00 18.378,68 18.378,68 0,00г

0,00 0,00 103.402,01 0,00
34.345,00
18.310,09 0,00

367,23д

0,00
68,59ђ

Опис потраживања:  Потраживање по решењу Суда
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми бр. И-1048/08 од 02.12.2008.године.
а. Потраживање за главни дуг по основу решења Општинског суда у Руми бр. И-1048/08 укупан износ од 112.000,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг од 112.000,00 динара и то у износу ЗЗК од 103.769,24 динара
в. Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 22.320,00 динара.
- на име трошкова извршења износ од 12.025,00 динара.

Укупни трошкови износе 34.345,00 динара.

г. Потражује законску затезну камату на трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 22.320,00 динара, износ ЗЗК од 18.378,68 динара.

д. Оспорена је ЗЗК на главни дуг у износу од 367,23 динара, јер је иста била неправилно обрачуната до 20.01.2012.године
ђ. Оспорена је ЗЗК на трошкове парничног поступка у износу од 67,91 динара јер је иста неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Косовска 79

У К У П Н О: 0,00 263.990,64 263.990,64 0,00 0,00 0,00 263.562,57 0,00 428,07

162 0,00 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 Оспорена  је  ЗЗК  на
главни  дуг  у  износу
од 367,23 динара, јер
ј е  и с т а  б и л а
н е п р а в и л н о
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године

Оспорена  је  ЗЗК  на
трошкове парничног
поступка у износу од
60,84  динара  јер  је
иста  неправилно
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 103.769,24 103.769,24 0,00б

0,00 31.926,00 31.926,00 0,00в

0,00 16.295,40 16.295,40 0,00г

0,00 0,00 103.402,01 0,00
31.926,00
16.234,56 0,00

367,23д

0,00
60,84ђ

Опис потраживања:  Потраживање по решењу Суда
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми бр. И-1083/08 од 11.12.2008.године.
а. Потраживање за главни дуг по основу решења Општинског суда у Руми бр. И-1083/08 укупан износ од 112.000,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг од 112.000,00 динара и то у износу ЗЗК од 103.769,24 динара.
в. Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 19.790,00 динара.
- на име трошкова извршења износ од 12.136,00 динара.

Укупни трошкови износе 31.926,00 динара.

г. Потражује законску затезну камату на трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 19.790,00 динара, износ ЗЗК од 16.295,40 динара.

д. Оспорена је ЗЗК на главни дуг у износу од 367,23 динара, јер је иста била неправилно обрачуната до 20.01.2012.године
ђ. Оспорена је ЗЗК на трошкове парничног поступка у износу од 60,84 динара јер је иста неправилно обрачуната до 20.01.2012.године
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Петра Кочића 46

У К У П Н О: 0,00 266.054,85 266.054,85 0,00 0,00 0,00 265.623,37 0,00 431,48

163 0,00 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 Оспорена  је  ЗЗК  на
главни  дуг  у  износу
од 367,23 динара, јер
ј е  и с т а  б и л а
н е п р а в и л н о
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

Оспорена  је  ЗЗК  на
трошкове парничног
поступка  у  износу
64,25  динара  јер  је
иста  неправилно
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 103.769,24 103.769,24 0,00б

0,00 33.068,00 33.068,00 0,00в

0,00 17.217,61 17.217,61 0,00г

0,00 0,00 103.402,01 0,00
33.068,00
17.153,36 0,00

367,23д

0,00
64,25ђ

Опис потраживања:  Потраживање по решењу Суда.
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми бр. И-138/09 од 11.02.2009.године.
а. Потраживање за главни дуг по основу решења Општинског суда у Руми бр. И-138/09 укупан износ од 112.000,00 динара.

б. Потражује законску затезну камату на главни дуг од 112.000,00 динара и то у износу ЗЗК од 103.769,24 динара.
в. Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 20.910,00 динара.
- на име трошкова извршења износ од 12.158,00 динара.

Укупни трошкови износе 33.068,00 динара.

г. Потражује законску затезну камату на трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 20.910,00 динара, износ ЗЗК од 17.217,61 динара.

д. Оспорена је ЗЗК на главни дуг у износу од 367,23 динара, јер је иста била неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.
ђ. Оспорена је ЗЗК на трошкове парничног поступка у износу 64,25 динара јер је иста неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Косовска 82

У К У П Н О: 0,00 266.956,83 266.956,83 0,00 0,00 0,00 266.527,04 0,00 429,79

164 0,00 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 Оспорена  је  ЗЗК  на
главни  дуг  у  износу
од 367,14 динара, јер
ј е  и с т а  б и л а
н е п р а в и л н о
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

Оспорена  је  ЗЗК  на
трошкове парничног
поступка  у  износу
62,65  динара  јер  је
иста  неправилно
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 105.224,83 105.224,83 0,00б

0,00 32.762,00 32.762,00 0,00в

0,00 16.970,00 16.970,00 0,00г

0,00 0,00 104.857,69 0,00
32.762,00
16.907,35 0,00

367,14д

0,00
62,65ђ

Опис потраживања:  Потраживање по решењу Суда
Правни основ: Решење Општинског суда у руми, бр. И- 139/09 од 11.02.2009.године.
а. Потраживање за главни дуг по основу решења Општинског суда у Руми бр. И-139/09 укупан износ од 112.000,00 динара
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг од 112.000,00 динара и то у износу ЗЗК од 96.433,79 динара
в. Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 20.610,00 динара.
- на име трошкова извршења износ од 12.152,00 динара.

Укупни трошкови износе 32.762,00 динара.

г. Потражује законску затезну камату на трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 20.610,00 динара, износ ЗЗК од 16.970,00 динара.

д. Оспорена је ЗЗК на главни дуг у износу од 367,14 динара, јер је иста била неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.
ђ. Оспорена је ЗЗК на трошкове парничног поступка у износу 62,65 динара јер је иста неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Пауновић Станка Вељка 182/А

У К У П Н О: 0,00 236.211,57 236.211,57 0,00 0,00 0,00 235.836,28 0,00 375,29

165 0,00 108.876,00 108.876,00 0,00 0,00 0,00 108.876,00 0,00 Оспорена  је  ЗЗК  на
главни  дуг  у  износу
од 305,22 динара, јер
ј е  и с т а  б и л а
н е п р а в и л н о
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

Оспорена  је  ЗЗК  на
трошкове парничног
поступка  у  износу
70,07  динара  јер  је
иста  неправилно
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 73.295,15 73.295,15 0,00б

0,00 37.197,00 37.197,00 0,00в

0,00 16.843,42 16.843,42 0,00г

0,00 0,00 72.989,93 0,00
37.197,00
16.773,35 0,00

305,22д

0,00
70,07ђ

Опис потраживања:  Потраживање по решењу Суда.
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми, бр. И-124/09 од 09.02.2009.године
а. Потраживање за главни дуг по основу решења Општинског суда у Руми бр. И-124/09 укупан износ од 108.876,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг од 108.876,00 динара и то у износу ЗЗК од 73.295,15 динара.
в. Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 25.020,00 динара.
- на име трошкова извршења износ од 12.177,00 динара.

Укупни трошкови износе 37.197,00 динара.

г. Потражује законску затезну камату на трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 25.020,00 динара, износ ЗЗК од 16.843,42 динара.

д. Оспорена је ЗЗК на главни дуг у износу од 305,22 динара, јер је иста била неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.
ђ. Оспорена је ЗЗК на трошкове парничног поступка у износу 70,07 динара јер је иста неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, М.Дакића 7

У К У П Н О: 0,00 59.916,45 59.916,45 0,00 0,00 0,00 59.815,64 0,00 100,81

166 0,00 15.452,90 15.452,90 0,00 0,00 0,00 15.452,90 0,00 Оспорена  је  ЗЗК  на
главни  дуг  у  износу
од 51,88 динара, јер
ј е  и с т а  б и л а
н е п р а в и л н о
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године

Оспорена  је  ЗЗК  на
трошкове парничног
поступка  у  износу
48,93  динара  јер  је
иста  неправилно
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 15.115,49 15.115,49 0,00б

0,00 14.836,00 14.836,00 0,00в

0,00 14.512,06 14.512,06 0,00г

0,00 0,00 15.063,61 0,00
14.836,00
14.463,13 0,00

51,88д

0,00
48,93ђ

Опис потраживања:  Потраживање по решењу Суда
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми бр. П1-277/08
а. Потраживање за главни дуг по основу решења Општинског суда у Руми бр. П1-277/08 укупан износ од 15.452,90 динара
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг од 15.452,90 динара и то у износу ЗЗК од 15,115,49 динара
в. Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 14.836,00 динара.

Укупни трошкови износе 14.836,00 динара.

г. Потражује законску затезну камату на трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 14.836,00 динара, износ ЗЗК од 14.512,06 динара.

д. Оспорена је ЗЗК на главни дуг у износу од 51,88 динара, јер је иста била неправилно обрачуната до 20.01.2012.године
ђ. Оспорена је ЗЗК на трошкове парничног поступка у износу 48,93 динара јер је иста неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Владимира Назора 1

У К У П Н О: 0,00 205.238,20 205.238,20 0,00 0,00 0,00 203.613,52 0,00 1.624,68

167 0,00 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 Оспорена  је  ЗЗК  на
главни  дуг  у  износу
од  1.417,77  динара,
јер  је  иста  била
н е п р а в и л н о
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

Оспорена  је  ЗЗК  на
трошкове парничног
поступка  у  износу
206,91 динара јер је
иста  неправилно
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 83.100,69 83.100,69 0,00б

0,00 14.010,00 14.010,00 0,00в

0,00 12.127,51 12.127,51 0,00г

0,00 0,00 81.682,92 0,00
14.010,00
11.920,60 0,00

1.417,77д

0,00
206,91ђ

Опис потраживања:  Потраживање по решењу Суда
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми, бр. П1 479/07
а. Потраживање за главни дуг по основу решења Општинског суда у Руми бр.
П1 479/07 укупан износ од 96.000,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг од 96.000,00 динара и то у износу ЗЗК од 83.100,69 динара.
в. Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 14.010,00 динара.

Укупни трошкови износе 14.010,00 динара.

г. Потражује законску затезну камату на трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 14.010,00 динара, износ ЗЗК од 12.127,50 динара.

д. Оспорена је ЗЗК на главни дуг у износу од 1.417,77 динара, јер је иста била неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.
ђ. Оспорена је ЗЗК на трошкове парничног поступка у износу 206,91 динара јер је иста неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

У К У П Н О: 0,00 216.264,72 216.264,72 0,00 0,00 0,00 214.553,34 0,00 1.711,38

168 0,00 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 Оспорена  је  ЗЗК  на
главни  дуг  у  износу
од  1.422,17  динара,
јер  је  иста  била
н е п р а в и л н о
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

Оспорена  је  ЗЗК  на
трошкове парничног
поступка  у  износу
289,21 динара јер је
иста  неправилно
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 87.681,14 87.681,14 0,00б

0,00 20.470,00 20.470,00 0,00в

0,00 16.113,58 16.113,58 0,00г

0,00 0,00 86.258,97 0,00
20.470,00
15.824,37 0,00

1.422,17д

0,00
289,21ђ

Опис потраживања:  Потраживање по решењу Суда
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми бр. П1 -477/07
а. Потраживање за главни дуг по основу решења Општинског суда у Руми бр. П1-477/07 укупан износ од 92.000,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг од 92.000,00 динара и то у износу ЗЗК од 87.681,14 динара.
в. Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 20.470,00 динара.

Укупни трошкови износе 20.470,00 динара.

г. Потражује законску затезну камату на трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 20.470,00 динара, износ ЗЗК од 16.113,58 динара.

д. Оспорена је ЗЗК на главни дуг у износу од 1.422,17 динара, јер је иста била неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.
ђ. Оспорена је ЗЗК на трошкове парничног поступка у износу 289,21 динара јер је иста неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Орловићева 120

У К У П Н О: 0,00 376.527,84 376.527,84 0,00 0,00 0,00 376.527,84 0,00 0,00

169 0,00 231.777,02 231.777,02 0,00 0,00 0,00 231.777,02 0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 107.773,90 107.773,90 0,00б

0,00 20.430,00 20.430,00 0,00в

0,00 16.546,92 16.546,92 0,00г

0,00 0,00 107.773,90 0,00
20.430,00
16.546,92 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по решењу Суда
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми, бр. П1-479/07
а. Потраживање по основу главног дуга за следеће :

- на име неисплаћене зараде износ од 111.777,02 динара
- на име отпремнине због одласка у пензију износ од 120.000,00 динара

Укупан износ потраживања за главни дуг износи 231.777,02 динара.
б. Потражује камату на главни дуг у износу од 107.773,90 динара, обрачунату од 21.11.2007.године па до 20.02.2012.године
в. Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 20.430,00 динара.

г. Потражује законску затезну камату на трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 20.430,00 динара износ ЗЗК од 16.546,92 динара камата обрачуната до 20.02.2012.године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Дрварска 31

У К У П Н О: 0,00 258.660,17 258.660,17 0,00 0,00 0,00 255.564,60 0,00 3.095,57

170 0,00 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 Оспорена  је  ЗЗК  на
главни  дуг  у  износу
од  1.651,90  динара,
јер  је  иста  била
н е п р а в и л н о
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

Оспорена  је  ЗЗК  на
трошкове парничног
поступка  у  износу
1.443,67  динара  јер
је  иста  неправилно
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 96.433,79 96.433,79 0,00б

0,00 32.610,00 32.610,00 0,00в

0,00 17.616,38 17.616,38 0,00г

0,00 0,00 94.781,89 0,00
32.610,00
16.172,71 0,00

1.651,90д

0,00
1.443,67ђ

Опис потраживања:  Потраживање по решењу Суда
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми бр. И-1082/08 од 11.12.2008.године
а. Потраживање за главни дуг по основу решења Општинског суда у Руми бр. И-1082/08 укупан износ од 112.000,00 динара
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг од 112.000,00 динара и то у износу ЗЗК од 96.433,79 динара
в. Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 20.460,00 динара.
- на име трошкова извршења износ од 12.150,00 динара.

Укупни трошкови износе 32.610,00 динара.

г. Потражује законску затезну камату на трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 20.460,00 динара, износ ЗЗК од 17.616,38 динара.

д. Оспорена је ЗЗК на главни дуг у износу од 1.651,90 динара, јер је иста била неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.
ђ. Оспорена је ЗЗК на трошкове парничног поступка у износу 1.443,67 динара јер је иста неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Петра Кочића 45 Ц

У К У П Н О: 0,00 264.075,34 264.075,34 0,00 0,00 0,00 262.080,30 0,00 1.995,04

171 0,00 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 Оспорена  је  ЗЗК  на
главни  дуг  у  износу
од  1.651,90  динара,
јер  је  иста  била
н е п р а в и л н о
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

Оспорена  је  ЗЗК  на
трошкове парничног
поступка  јер  је  иста
н е п р а в и л н о
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 96.433,79 96.433,79 0,00б

0,00 36.280,00 36.280,00 0,00в

0,00 19.361,55 19.361,55 0,00г

0,00 0,00 94.781,89 0,00
36.280,00
19.018,41 0,00

1.651,90д

0,00
343,14ђ

Опис потраживања:  Потраживање по решењу Суда
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми бр. И-202/09 од 27.02.2009.године.
а. Потраживање за главни дуг по основу решења Општинског суда у Руми бр. И-202/09 укупан износ од 112.000,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг од 112.000,00 динара и то у износу ЗЗК од 96.433,79 динара.
в. Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 24.060,00 динара.
- на име трошкова извршења износ од 12.220,00 динара.

Укупни трошкови износе 36.280,00 динара.
г. Потражује законску затезну камату на трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 24.060,00 динара, износ ЗЗК од 19.361,55 динара.

д. Оспорена је ЗЗК на главни дуг у износу од 1.651,90 динара, јер је иста била неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.
ђ. Оспорена је ЗЗК на трошкове парничног поступка јер је иста неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Милисава Дакића 61

У К У П Н О: 0,00 74.401,70 74.401,70 0,00 0,00 0,00 74.282,67 0,00 119,03

172 0,00 22.418,51 22.418,51 0,00 0,00 0,00 22.418,51 0,00 Оспорена  је  ЗЗК  на
главни  дуг  у  износу
од 82,47 динара, јер
ј е  и с т а  б и л а
н е п р а в и л н о
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

Оспорена  је  ЗЗК  на
трошкове парничног
поступка  у  износу
36,56  динара  јер  је
иста  неправилно
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 26.059,23 26.059,23 0,00б

0,00 14.300,00 14.300,00 0,00в

0,00 11.623,96 11.623,96 0,00г

0,00 0,00 25.976,76 0,00
14.300,00
11.587,40 0,00

82,47д

0,00
36,56ђ

Опис потраживања:  Потраживање по решењу Суда
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми, бр. И- 504/07 од 24.07.2007.године
а. Потраживање за главни дуг по основу решења Општинског суда у Руми бр. И-504/07 укупан износ од 22.418,51 динара.

б. Потражује законску затезну камату на главни дуг од 22.418,51 динара и то у износу ЗЗК од 26.059,23 динара.
в. Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 10.000,00 динара.
- на име трошкова извршења износ од 4.300,00 динара.

Укупни трошкови износе 14.300,00 динара.

г. Потражује законску затезну камату на трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 10.000,00 динара, износ ЗЗК од 11.623,96.

д. Оспорена је ЗЗК на главни дуг у износу од 82,47 динара, јер је иста била неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.

ђ. Оспорена је ЗЗК на трошкове парничног поступка у износу 36,56 динара јер је иста неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Мали Радинци, Шатриначка 29

У К У П Н О: 0,00 132.430,00 132.430,00 0,00 0,00 0,00 132.430,00 0,00 0,00

173 0,00 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20.430,00 20.430,00 0,00б

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

0,00 0,00 0,00 0,00
20.430,00

0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по решењу Суда
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми, бр. И 1036/08 од 02.12.2008.године
а. Потраживање за главни дуг по основу решења Општинског суда у Руми бр. И-1036/08 укупан износ од 112.000,00 динара.
б. Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 20.430,00 динара.
- на име трошкова извршења износ од 12.148,60 динара.

Укупни трошкови износе 32,578,60 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Марка Камењара 44

У К У П Н О: 0,00 843.751,49 843.751,49 0,00 0,00 0,00 843.751,49 0,00 0,00

174 0,00 458.304,00 458.304,00 0,00 0,00 0,00 458.304,00 0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 365.447,49 365.447,49 0,00б

0,00 20.000,00 20.000,00 0,00в

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

0,00 0,00 365.447,49 0,00
20.000,00

0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу неисплаћене зараде
Правни основ: Тужба бр.П1.306/10, Основни суд Сремска Митровица, судска јединица Рума.
а. Потражује за главни дуг на име неисплаћене зараде за период 2006.година, 2007.година, 2008 година и 2009. година по тужби бр.П1.306/10, Основни суд Сремска Митровица, судска јединица Рума, износ од 458.304,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг на име неисплаћене зараде за период 2006.година, 2007.година, 2008 година и 2009. година износ од 365.447,49 динара.
в. Потражује трошкове парничног поступка у износу од 20.000,00 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

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

Обезбеђено остало
Рума, Гробљанска 59

У К У П Н О: 0,00 228.624,07 228.624,07 0,00 0,00 0,00 228.257,54 0,00 366,53

175 0,00 92.596,40 92.596,40 0,00 0,00 0,00 92.596,40 0,00 Оспорена  је  ЗЗК  на
главни  дуг  у  износу
од 303,89 динара, јер
ј е  и с т а  б и л а
н е п р а в и л н о
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

Оспорена  је  ЗЗК  на
трошкове парничног
поступка  у  износу
62,64  динара  јер  је
иста  неправилно
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 86.994,99 86.994,99 0,00б

0,00 32.190,52 32.190,52 0,00в

0,00 16.842,16 16.842,16 0,00г

0,00 0,00 86.691,10 0,00
32.190,52
16.779,52 0,00

303,89д

0,00
62,64ђ

Опис потраживања:  Потраживање по основу неипслаћених зарада.
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми бр. И-1035/08 од 02.12.2008.године.
а. Потраживање за главни дуг по основу решења Општинског суда у Руми бр. И-1035/08 укупан износ од 92.596,40 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг од 92.596,40 динара и то у износу ЗЗК од 86.994,99 динара
в. Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 20.430,00 динара.
- на име трошкова извршења износ од 11.760,52 динара.
Укупни трошкови износе 32.190,52 динара.

г. Потражује законску затезну камату на трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 20.430,00 динара, износ ЗЗК од 16.842,16 динара

д. Оспорена је ЗЗК на главни дуг у износу од 303,89 динара, јер је иста била неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.
ђ. Оспорена је ЗЗК на трошкове парничног поступка у износу 62,64 динара јер је иста неправилно обрачуната до 20.01.2012.године
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

У К У П Н О: 0,00 376.370,36 376.370,36 0,00 0,00 0,00 374.398,46 0,00 1.971,90

176 0,00 228.734,99 228.734,99 0,00 0,00 0,00 228.734,99 0,00 Оспорена  је  ЗЗК  на
главни  дуг  у  износу
о д  1 0 8 . 7 3 4 , 9 9
динара,  јер  је  иста
била  неправилно
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

Оспорена  је  ЗЗК  на
трошкове парничног
поступка  у  износу
337,25 динара јер је
иста  неправилно
о б р а ч у н а т а  д о
20.01.2012.године.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 93.215,30 93.215,30 0,00б

0,00 35.055,00 35.055,00 0,00в

0,00 19.365,07 19.365,07 0,00г

0,00 0,00 91.580,65 0,00
35.055,00
19.027,82 0,00

1.634,65д

0,00
337,25ђ

Опис потраживања:  Потраживање по решењу Суда
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми бр. И-462/09 од 28.04.2009.године.
а. Потраживање за главни дуг у износу:

- потраживање по основу решења Општинског суда у Руми бр. И-462/09 износ од 92.000,00 динара
- потраживање по основу решења Општинског суда у Руми бр. И-462/09 износ од 16.734,99 динара (за период октобар, новембар и децембар 2010 године).
- отпремнина за пензију 120.000,00 динара

Укупно потражује износ од 228.734,99 динара.

б. Потражује законску затезну камату на главни дуг:

- на износ од 92.000,00 динара и то у износу ЗЗК од 87.617,55 динара
- на износ од 16.734,99 динара (за период октобар, новембар и децембар 2010 године.) и то у износу ЗЗК од 5.597,75динара.

Укупно потражује ЗЗК у износу од 93.215,30 динара.

в. Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 23.250,00 динара.
- на име трошкова извршења износ од 11.805,00 динара.
Укупни трошкови износе 35.055,00 динара.

г. Потражује законску затезну камату на трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 23.250,00 динара, износ ЗЗК од 19.365,07 динара.

д. Оспорена је ЗЗК на главни дуг у износу од 108.734,99 динара, јер је иста била неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.
ђ. Оспорена је ЗЗК на трошкове парничног поступка у износу 337,25 динара јер је иста неправилно обрачуната до 20.01.2012.године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Пинкијева 53

в, г

У К У П Н О: 0,00 178.807,60 178.807,60 0,00 0,00 0,00 178.807,60 0,00 0,00

177 0,00 131.213,50 131.213,50 0,00 0,00 0,00 131.213,50 Признаје се законска
затезна  камата  на
износ главног дуга од
11.01.2012.  године,
п а  д о  к о н а ч н е
исплате,  на  основу
члана 85 став 3 ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 47.594,10 47.594,10 0,00б

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

0,00 0,00 47.594,10 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу промета роба и услуга пријављено на основу ненаплаћених рачуна/фактура за испоручену робу
Правни основ: Рачуни/Фактуре и то : 29 појединачних рачуна за испоручену робу од 17.03. 2009. године до 31.01.2012. године.
а. Потраживање за глани дуг се односи на ненаплаћена потраживања за робу по рачунима од 17.03.2009. године до 31.01.2010. године.
б. Потражује се законска затезна камата од дана валуте сваког појединачног рачуна па до коначне исплате истих.
Потражује за ЗЗК укупан износ од 47.594,10 динара.

в. Признаје се потраживање главног дуга у висини од 131.213,50 динара пријављено на основу рачуна/фактура, и то : 29 појединачних рачуна за испоручену робу од 17.03. 2009. године до 31.01.2012. године.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате у висини од 47.594,10 динара, обрачунате од дана валуте сваког појединачног рачуна па до 11.01.2012. године, као дана отварања 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. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 490.787,88 490.787,88 0,00 215.767,86 0,00 275.020,02 0,00 0,00

178 0,00 435.879,50 435.879,50 0,00 208.219,00 0,00 227.660,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 54.908,38 54.908,38 0,00б

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

7.548,86 0,00 47.359,52 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 227.660,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 47.359,52 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 227.660,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 47.359,52 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Путинци

в, г

У К У П Н О: 0,00 121.271,63 121.271,63 0,00 0,00 0,00 121.271,63 0,00 0,00

179 0,00 93.686,50 93.686,50 0,00 0,00 0,00 93.686,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 27.585,13 27.585,13 0,00б

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

0,00 0,00 27.585,13 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 10.03.2010. године
                               износ од 93.686,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 27.585,13 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 10.03.2010. године
                               износ од 93.686,50 динара.
г. Призанје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 27.585,13 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

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

Обезбеђено остало
Рума, Павловачка 22

в, г

У К У П Н О: 0,00 67.619,89 67.619,89 0,00 0,00 0,00 67.619,89 0,00 0,00

180 0,00 51.599,00 51.599,00 0,00 0,00 0,00 51.599,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 16.020,89 16.020,89 0,00б

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

0,00 0,00 16.020,89 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 29.01.2010. године
                               износ од 51.599,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 16.020,89 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 29.01.2010. године
                               износ од 51.599,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 16.020,89 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Никинци

в, г

У К У П Н О: 0,00 482.144,75 482.144,75 0,00 215.767,86 0,00 266.376,89 0,00 0,00

181 0,00 428.429,00 428.429,00 0,00 208.219,00 0,00 220.210,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 53.715,75 53.715,75 0,00б

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

7.548,86 0,00 46.166,89 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 220.210,00 динара.
б. Потражује зааконску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 46.166,89 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 220.210,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 46.166,89 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Витојевци, Доситеја Обрадовића 31

в, г

У К У П Н О: 0,00 84.015,11 84.015,11 0,00 0,00 0,00 84.015,11 0,00 0,00

182 0,00 63.963,00 63.963,00 0,00 0,00 0,00 63.963,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 20.052,11 20.052,11 0,00б

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

0,00 0,00 20.052,11 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 03.02.2010. године
                               износ од 63.963,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 20.052,11 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 03.02.2010. године
                               износ од 63.963,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 20.052,11 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

Грновић -Тепавац Душанка
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало

в, г

У К У П Н О: 0,00 140.955,98 140.955,98 0,00 80.934,48 0,00 60.021,50 0,00 0,00

183 0,00 129.950,00 129.950,00 0,00 76.030,00 0,00 53.920,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 11.005,98 11.005,98 0,00б

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

4.904,48 0,00 6.101,50 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 31.05.2011. године
                               износ од 76.030,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 53.920,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред-  износ од 4.904,48 динара.

-трећи исплатни ред-  износ од 6.101,50 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 31.05.2011. године
                               износ од 76.030,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 53.920,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред-  износ од 4.904,48 динара.

-трећи исплатни ред-  износ од 6.101,50 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Путинци

в, г

У К У П Н О: 0,00 87.777,70 87.777,70 0,00 0,00 0,00 87.777,70 0,00 0,00

184 0,00 67.903,50 67.903,50 0,00 0,00 0,00 67.903,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 19.874,20 19.874,20 0,00б

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

0,00 0,00 19.874,20 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 30.04.2010. године
                               износ од 67.903,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-   износ од 19.874,20 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 30.04.2010. године
                               износ од 67.903,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-   износ од 19.874,20 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

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

Обезбеђено остало
Рума

в

У К У П Н О: 0,00 143.157,55 143.157,55 0,00 0,00 0,00 143.157,55 0,00 0,00

185 0,00 112.650,00 112.650,00 0,00 0,00 0,00 112.650,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 30.507,55 30.507,55 0,00б

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

0,00 0,00 30.507,55 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.05.2010. године
                               износ од 112.650,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 30.507,55 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.05.2010. године
                               износ од 112.650,00 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 73.974,39 73.974,39 0,00 0,00 0,00 73.974,39 0,00 0,00

186 0,00 56.422,50 56.422,50 0,00 0,00 0,00 56.422,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 17.551,89 17.551,89 0,00б

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

0,00 0,00 17.551,89 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 22.01.2010. године
                               износ од 56.422,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 17.551,89 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 22.01.2010. године
                               износ од 56.422,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 17.551,89 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

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

Обезбеђено остало
Рума, Нова 45

в, г

У К У П Н О: 0,00 35.600,89 35.600,89 0,00 0,00 0,00 35.600,89 0,00 0,00

187 0,00 27.013,50 27.013,50 0,00 0,00 0,00 27.013,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 8.587,39 8.587,39 0,00б

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

0,00 0,00 8.587,39 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 27.01.2010. године
                               износ од 27.013,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 8.587,39 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 27.01.2010. године
                               износ од 27.013,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 8.587,39 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 56.791,58 56.791,58 0,00 0,00 0,00 56.791,58 0,00 0,00

188 0,00 43.125,00 43.125,00 0,00 0,00 0,00 43.125,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 13.666,58 13.666,58 0,00б

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

0,00 0,00 13.666,58 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.12.2009. године
                               износ од 43.125,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 13.666,58 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.12.2009. године
                               износ од 43.125,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 13.666,58 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

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 18.290,71 18.290,71 0,00 0,00 0,00 18.290,71 0,00 0,00

189 0,00 13.799,50 13.799,50 0,00 0,00 0,00 13.799,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 4.491,21 4.491,21 0,00б

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

0,00 0,00 4.491,21 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 30.11.2009. године
                               износ од 13.799,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-   износ од 4.491,21 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 30.11.2009. године
                               износ од 13.799,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-   износ од 4.491,21 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Фрање Клуза 38

в, г

У К У П Н О: 0,00 34.245,96 34.245,96 0,00 0,00 0,00 34.245,96 0,00 0,00

190 0,00 26.378,00 26.378,00 0,00 0,00 0,00 26.378,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 7.867,96 7.867,96 0,00б

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

0,00 0,00 7.867,96 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 29.02.2010. године
                               износ од 26.378,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 7.867,96 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 29.02.2010. године
                               износ од 26.378,00 динара.
г. Признаје се потраживање за  законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 7.867,96 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

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

Обезбеђено остало
Путинци, Васе Рајевића 63

в, г

У К У П Н О: 0,00 84.837,68 84.837,68 0,00 0,00 0,00 84.837,68 0,00 0,00

191 0,00 66.133,00 66.133,00 0,00 0,00 0,00 66.133,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 18.704,68 18.704,68 0,00б

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

0,00 0,00 18.704,68 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: угововр о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 14.04.2010. године
                               износ од 66.133,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 18.704,68 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 14.04.2010. године
                               износ од 66.133,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 18.704,68 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 130.672,72 130.672,72 0,00 0,00 0,00 130.672,72 0,00 0,00

192 0,00 103.449,00 103.449,00 0,00 0,00 0,00 103.449,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 27.223,72 27.223,72 0,00б

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

0,00 0,00 27.223,72 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 16.06.2010. године
                               износ од 103.449,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 27.223,72 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 16.06.2010. године
                               износ од 103.449,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 27.223,72 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

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 220.844,78 220.844,78 0,00 0,00 0,00 220.844,78 0,00 0,00

193 0,00 176.952,00 176.952,00 0,00 0,00 0,00 176.952,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 43.892,78 43.892,78 0,00б

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

0,00 0,00 43.892,78 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.08.2010. године
                               износ од 176.952,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 43.892,78 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.08.2010. године
                               износ од 176.952,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 43.892,78 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 63.897,00 63.897,00 0,00 0,00 0,00 63.897,00 0,00 0,00

194 0,00 48.918,00 48.918,00 0,00 0,00 0,00 48.918,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 14.979,00 14.979,00 0,00б

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

0,00 0,00 14.979,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 05.02.2010. године
                               износ од 48.918,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 14.979,00 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 05.02.2010. године
                               износ од 48.918,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 14.979,00 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

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

Обезбеђено остало
Стејановци

в, г

У К У П Н О: 0,00 91.867,42 91.867,42 0,00 0,00 0,00 91.867,42 0,00 0,00

195 0,00 70.686,00 70.686,00 0,00 0,00 0,00 70.686,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 21.181,42 21.181,42 0,00б

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

0,00 0,00 21.181,42 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 16.04.2010. године
                               износ од 70.686,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 21.181,42 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 16.04.2010. године
                               износ од 70.686,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 21.181,42 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Грабовци

в, г

У К У П Н О: 0,00 68.558,64 68.558,64 0,00 0,00 0,00 68.558,64 0,00 0,00

196 0,00 52.369,50 52.369,50 0,00 0,00 0,00 52.369,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 16.189,14 16.189,14 0,00б

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

0,00 0,00 16.189,14 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 28.01.2010. године
                               износ од 52.369,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-   износ од 16.189,14 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 28.01.2010. године
                               износ од 52.369,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-   износ од 16.189,14 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

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 70.437,35 70.437,35 0,00 0,00 0,00 70.437,35 0,00 0,00

197 0,00 53.840,00 53.840,00 0,00 0,00 0,00 53.840,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 16.597,35 16.597,35 0,00б

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

0,00 0,00 16.597,35 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 09.02.2010. године
                               износ од 53.840,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 16.597,35 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 09.02.2010. године
                               износ од 53.840,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 16.597,35 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Путинци

в, г

У К У П Н О: 0,00 428.498,04 428.498,04 0,00 164.095,86 0,00 264.402,18 0,00 0,00

198 0,00 375.961,00 375.961,00 0,00 156.814,00 0,00 219.147,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 52.537,04 52.537,04 0,00б

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

7.281,86 0,00 45.255,18 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 17.10.2011. године
                               износ од 156.814,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 219.147,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- износ од 7.281,86 динара.

-трећи исплатни ред - износ од 45.255,18 динара.
в. Признаје се потражиање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 17.10.2011. године
                               износ од 156.814,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 219.147,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- износ од 7.281,86 динара.

-трећи исплатни ред - износ од 45.255,18 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

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 141.163,36 141.163,36 0,00 0,00 0,00 141.163,36 0,00 0,00

199 0,00 111.144,50 111.144,50 0,00 0,00 0,00 111.144,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 30.018,86 30.018,86 0,00б

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

0,00 0,00 30.018,86 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.05.2010. године
                               износ од 111.144,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 30.018,86 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.05.2010. године
                               износ од 111.144,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 30.018,86 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Стејановци

в, г

У К У П Н О: 0,00 45.883,00 45.883,00 0,00 0,00 0,00 45.883,00 0,00 0,00

200 0,00 34.994,50 34.994,50 0,00 0,00 0,00 34.994,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 10.888,50 10.888,50 0,00б

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

0,00 0,00 10.888,50 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 20.01.2010. године
                               износ од 34.994,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 10.888,50 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 20.01.2010. године
                               износ од 34.994,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 10.888,50 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Стејановци

в, г

У К У П Н О: 0,00 503.683,35 503.683,35 0,00 215.767,86 0,00 287.915,49 0,00 0,00

201 0,00 445.780,00 445.780,00 0,00 208.219,00 0,00 237.561,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 57.903,35 57.903,35 0,00б

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

7.548,86 0,00 50.354,49 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 237.561,00 динара.
б. Потражује закаонску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 50.354,49 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 237.561,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 50.354,49 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 83.229,07 83.229,07 0,00 0,00 0,00 83.229,07 0,00 0,00

202 0,00 64.236,00 64.236,00 0,00 0,00 0,00 64.236,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 18.993,07 18.993,07 0,00б

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

0,00 0,00 18.993,07 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 19.03.2010. године
                               износ од 64.236,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 18.993,07 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 19.03.2010. године
                               износ од 64.236,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 18.993,07 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

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

Обезбеђено остало
Жарковац

в, г

У К У П Н О: 0,00 69.964,76 69.964,76 0,00 0,00 0,00 69.964,76 0,00 0,00

203 0,00 54.118,50 54.118,50 0,00 0,00 0,00 54.118,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 15.846,26 15.846,26 0,00б

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

0,00 0,00 15.846,26 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 02.02.2010. године
                               износ од 54.118,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-   износ од 15.846,26 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 02.02.2010. године
                               износ од 54.118,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-   износ од 15.846,26 динара.

180.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 516.887,38 516.887,38 0,00 215.767,86 0,00 301.119,52 0,00 0,00

204 0,00 455.732,00 455.732,00 0,00 208.219,00 0,00 247.513,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 61.155,38 61.155,38 0,00б

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

7.548,86 0,00 53.606,52 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 247.513,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 53.606,52 динара.
в. признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 247.513,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 53.606,52 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 504.328,39 504.328,39 0,00 215.767,86 0,00 288.560,53 0,00 0,00

205 0,00 446.348,00 446.348,00 0,00 208.219,00 0,00 238.129,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 57.980,39 57.980,39 0,00б

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

7.548,86 0,00 50.431,53 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 238.129,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 50.431,53 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 238.129,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 50.431,53 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Никинци

в, г

У К У П Н О: 0,00 500.468,46 500.468,46 0,00 215.767,86 0,00 284.700,60 0,00 0,00

206 0,00 443.087,00 443.087,00 0,00 208.219,00 0,00 234.868,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 57.381,46 57.381,46 0,00б

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

7.548,86 0,00 49.832,60 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 234.868,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 49.832,60 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 234.868,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 49.832,60 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Доњи Петровци

в, г

У К У П Н О: 0,00 482.716,82 482.716,82 0,00 215.767,86 0,00 266.948,96 0,00 0,00

207 0,00 429.314,00 429.314,00 0,00 208.219,00 0,00 221.095,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 53.402,82 53.402,82 0,00б

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

7.548,86 0,00 45.853,96 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 221.095,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 45.853,96 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 221.095,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 45.853,96 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Нерадин

в, г

У К У П Н О: 0,00 187.555,21 187.555,21 0,00 0,00 0,00 187.555,21 0,00 0,00

208 0,00 146.903,00 146.903,00 0,00 0,00 0,00 146.903,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 40.652,21 40.652,21 0,00б

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

0,00 0,00 40.652,21 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 10.05.2010. године
                               износ од 146.903,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 40.652,21 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 10.05.2010. године
                               износ од 146.903,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 40.652,21 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Путинци

в, г

У К У П Н О: 0,00 304.399,55 304.399,55 0,00 215.767,86 0,00 88.631,69 0,00 0,00

209 0,00 286.379,00 286.379,00 0,00 208.219,00 0,00 78.160,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 18.020,55 18.020,55 0,00б

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

7.548,86 0,00 10.471,69 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 78.160,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 10.471,69 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 78.160,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 10.471,69 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Хртковци

в, г

У К У П Н О: 0,00 468.584,82 468.584,82 0,00 215.767,86 0,00 252.816,96 0,00 0,00

210 0,00 406.894,00 406.894,00 0,00 208.219,00 0,00 198.675,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 61.690,82 61.690,82 0,00б

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

7.548,86 0,00 54.141,96 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 198.675,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 54.141,96 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 198.675,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 54.141,96 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Никинци

в, г

У К У П Н О: 0,00 113.559,72 113.559,72 0,00 0,00 0,00 113.559,72 0,00 0,00

211 0,00 88.437,50 88.437,50 0,00 0,00 0,00 88.437,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 25.122,22 25.122,22 0,00б

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

0,00 0,00 25.122,22 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 05.05.2010. године
                               износ од 88.437,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 25.122,22динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 05.05.2010. године
                               износ од 88.437,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 25.122,22динара.

188.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Вељка Дугошевића 27

в, г

У К У П Н О: 0,00 621.197,80 621.197,80 0,00 215.767,86 0,00 405.429,94 0,00 0,00

212 0,00 537.777,00 537.777,00 0,00 208.219,00 0,00 329.558,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 83.420,80 83.420,80 0,00б

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

7.548,86 0,00 75.871,94 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 329.558,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 75.871,94 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 329.558,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 75.871,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Љуково

в, г

У К У П Н О: 0,00 518.006,71 518.006,71 0,00 215.767,86 0,00 302.238,85 0,00 0,00

213 0,00 456.903,00 456.903,00 0,00 208.219,00 0,00 248.684,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 61.103,71 61.103,71 0,00б

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

7.548,86 0,00 53.554,85 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 248.684,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 53.554,85 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 248.684,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 53.554,85 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 52.059,49 52.059,49 0,00 0,00 0,00 52.059,49 0,00 0,00

214 0,00 39.836,50 39.836,50 0,00 0,00 0,00 39.836,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 12.222,99 12.222,99 0,00б

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

0,00 0,00 12.222,99 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                               износ од 39.836,50 динара.
б. Потражује законску азтезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 12.222,99 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                               износ од 39.836,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 12.222,99 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 513.571,18 513.571,18 0,00 215.767,86 0,00 297.803,32 0,00 0,00

215 0,00 453.230,00 453.230,00 0,00 208.219,00 0,00 245.011,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 60.341,18 60.341,18 0,00б

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

7.548,86 0,00 52.792,32 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 245.011,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 52.792,32динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 245.011,00 динара.
г. Признаје се потраживање законске затезне камате на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 52.792,32динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 48.007,78 48.007,78 0,00 0,00 0,00 48.007,78 0,00 0,00

216 0,00 36.631,00 36.631,00 0,00 0,00 0,00 36.631,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 11.376,78 11.376,78 0,00б

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

0,00 0,00 11.376,78 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                               износ од 36.631,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 11.376,78 динара.
в. признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                               износ од 36.631,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 11.376,78 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

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 63.362,52 63.362,52 0,00 0,00 0,00 63.362,52 0,00 0,00

217 0,00 48.422,00 48.422,00 0,00 0,00 0,00 48.422,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 14.940,52 14.940,52 0,00б

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

0,00 0,00 14.940,52 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                               износ од 48.422,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 14.940,52 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                               износ од 48.422,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 14.940,52 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 121.470,60 121.470,60 0,00 0,00 0,00 121.470,60 0,00 0,00

218 0,00 94.898,50 94.898,50 0,00 0,00 0,00 94.898,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 26.572,10 26.572,10 0,00б

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

0,00 0,00 26.572,10 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 30.04.2010. године
                               износ од 94.898,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 26.572,10 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 30.04.2010. године
                               износ од 94.898,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 26.572,10 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

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 361.879,11 361.879,11 0,00 73.288,39 0,00 288.590,72 0,00 0,00

219 0,00 306.811,00 306.811,00 0,00 69.190,00 0,00 237.621,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 55.068,11 55.068,11 0,00б

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

4.098,39 0,00 50.969,72 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 18.05.2011. године
                               износ од 69.190,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 237.621,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред-  износ од 4.098,39 динара.

-трећи исплатни ред- износ од 50.969,72 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 18.05.2011. године
                               износ од 69.190,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 237.621,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред-  износ од 4.098,39 динара.

-трећи исплатни ред- износ од 50.969,72 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

 в

У К У П Н О: 0,00 16.734,99 16.734,99 0,00 0,00 0,00 16.734,99 0,00 0,00

220 0,00 12.699,00 12.699,00 0,00 0,00 0,00 12.699,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 4.035,99 4.035,99 0,00б

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

0,00 0,00 4.035,99 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.12.2009. године
                               износ од 12.699,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 4.035,99 динара.
в. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 4.035,99 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

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

Обезбеђено остало
Атанасија Стојковића 47, Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 97.058,87 97.058,87 0,00 0,00 0,00 97.058,87 0,00 0,00

221 0,00 78.106,00 78.106,00 0,00 0,00 0,00 78.106,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 18.952,87 18.952,87 0,00б

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

0,00 0,00 18.952,87 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 30.04.2010. године
                               износ од 78.106,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 18.952,87 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 30.04.2010. године
                               износ од 78.106,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 18.952,87 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 77.855,98 77.855,98 0,00 0,00 0,00 77.855,98 0,00 0,00

222 0,00 59.265,50 59.265,50 0,00 0,00 0,00 59.265,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 18.590,48 18.590,48 0,00б

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

0,00 0,00 18.590,48 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 18.01.2010. године
                               износ од 59.265,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 18.590,48 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 18.01.2010. године
                               износ од 59.265,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 18.590,48 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

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 246.580,47 246.580,47 0,00 0,00 0,00 246.580,47 0,00 0,00

223 0,00 200.571,00 200.571,00 0,00 0,00 0,00 200.571,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 46.009,47 46.009,47 0,00б

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

0,00 0,00 46.009,47 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 09.11.2010. године
                               износ од 200.571,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 46.009,47 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 09.11.2010. године
                               износ од 200.571,00 динара.
г. Признаје се потраживање за  законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 46.009,47 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 230.812,67 230.812,67 0,00 72.528,39 0,00 158.284,28 0,00 0,00

224 0,00 204.625,00 204.625,00 0,00 68.430,00 0,00 136.195,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 26.187,67 26.187,67 0,00б

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

4.098,39 0,00 22.089,28 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 17.05.2011. године
                               износ од 68.430,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 136.195,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- износ од 4.098,39 динара.

-трећи исплатни ред-  износ од 22.089,28 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 17.05.2011. године
                               износ од 68.430,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 136.195,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- износ од 4.098,39 динара.

-трећи исплатни ред-  износ од 22.089,28 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 557.892,22 557.892,22 0,00 155.935,86 0,00 401.956,36 0,00 0,00

225 0,00 475.775,00 475.775,00 0,00 148.654,00 0,00 327.121,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 82.117,22 82.117,22 0,00б

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

7.281,86 0,00 74.835,36 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 03.10.2011. године
                               износ од 148.654,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 327.121,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- износ од 7.281,86 динара.

-трећи исплатни ред- износ од 74.835,36 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 03.10.2011. године
                               износ од 148.654,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 327.121,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- износ од 7.281,86 динара.

-трећи исплатни ред- износ од 74.835,36 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 95.851,89 95.851,89 0,00 95.851,89 0,00 0,00 0,00 0,00

226 0,00 74.840,00 74.840,00 0,00 74.840,00 0,00 0,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 21.011,89 21.011,89 0,00б

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

21.011,89 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 15.04.2011. године
                               износ од 74.840,00 динара.

б. Потражује законску нзатезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- износ од 21.011,89 динара.

в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 15.04.2011. године
                               износ од 74.840,00 динара.

г. Признаје се потраживање за законску нзатезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- износ од 21.011,89 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 691.246,49 691.246,49 0,00 215.767,86 0,00 475.478,63 0,00 0,00

227 0,00 592.642,00 592.642,00 0,00 208.219,00 0,00 384.423,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 98.604,49 98.604,49 0,00б

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

7.548,86 0,00 91.055,63 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 384.423,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 91.055,63 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 384.423,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 91.055,63 динара.

200.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Никинци

в, г

У К У П Н О: 0,00 479.023,85 479.023,85 0,00 215.767,86 0,00 263.255,99 0,00 0,00

228 0,00 426.061,00 426.061,00 0,00 208.219,00 0,00 217.842,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 52.962,85 52.962,85 0,00б

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

7.548,86 0,00 45.413,99 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 217.842,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од45.413,99 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада
- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 217.842,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од45.413,99 динара.

201.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Жарковци

в, г

У К У П Н О: 0,00 370.234,84 370.234,84 0,00 93.990,48 0,00 276.244,36 0,00 0,00

229 0,00 317.650,50 317.650,50 0,00 89.086,00 0,00 228.564,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 52.584,34 52.584,34 0,00б

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

4.904,48 0,00 47.679,86 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 22.06.2011. године
                               износ од 89.086,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 228.564,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред -  износ од 4.904,48 динара.

-трећи исплатни ред- износ од 47.679,86 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 22.06.2011. године
                               износ од 89.086,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 228.564,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред -  износ од 4.904,48 динара.

-трећи исплатни ред- износ од 47.679,86 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

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

Обезбеђено остало
Краљевци

в, г

У К У П Н О: 0,00 57.173,83 57.173,83 0,00 0,00 0,00 57.173,83 0,00 0,00

230 0,00 43.744,00 43.744,00 0,00 0,00 0,00 43.744,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 13.429,83 13.429,83 0,00б

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

0,00 0,00 13.429,83 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 03.02.2010. године
                               износ од 43.744,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 13.429,83 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 03.02.2010. године
                               износ од 43.744,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 13.429,83 динара.

202.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 74.581,78 74.581,78 0,00 0,00 0,00 74.581,78 0,00 0,00

231 0,00 57.092,00 57.092,00 0,00 0,00 0,00 57.092,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 17.489,78 17.489,78 0,00б

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

0,00 0,00 17.489,78 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 04.02.2010. године
                               износ од 57.092,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 17.489,78 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 04.02.2010. године
                               износ од 57.092,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 17.489,78 динара.

203.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 508.189,67 508.189,67 0,00 215.767,86 0,00 292.421,81 0,00 0,00

232 0,00 449.531,00 449.531,00 0,00 208.219,00 0,00 241.312,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 58.658,67 58.658,67 0,00б

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

7.548,86 0,00 51.109,81 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 241.312,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 51.109,81 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 241.312,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 51.109,81 динара.

204.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Иве Лоле Рибара 10

в, г

У К У П Н О: 0,00 467.469,87 467.469,87 0,00 215.767,86 0,00 251.702,01 0,00 0,00

233 0,00 417.371,00 417.371,00 0,00 208.219,00 0,00 209.152,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 50.098,87 50.098,87 0,00б

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

7.548,86 0,00 42.550,01 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 209.152,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 42.550,01 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 209.152,00 динара.
г. Признаје се потраживање за  законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 42.550,01 динара.

205.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 503.655,05 503.655,05 0,00 215.767,86 0,00 287.887,19 0,00 0,00

234 0,00 444.812,00 444.812,00 0,00 208.219,00 0,00 236.593,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 58.843,05 58.843,05 0,00б

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

7.548,86 0,00 51.294,19 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 236.593,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 51.294,19 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 236.593,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 51.294,19 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Путинци

в, г

У К У П Н О: 0,00 488.100,06 488.100,06 0,00 215.767,86 0,00 272.332,20 0,00 0,00

235 0,00 433.781,00 433.781,00 0,00 208.219,00 0,00 225.562,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 54.319,06 54.319,06 0,00б

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

7.548,86 0,00 46.770,20 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 225.562,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 46.770,20 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 225.562,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 46.770,20 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Краљевци

в, г

У К У П Н О: 0,00 437.754,31 437.754,31 0,00 215.767,86 0,00 221.986,45 0,00 0,00

236 0,00 393.770,00 393.770,00 0,00 208.219,00 0,00 185.551,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 43.984,31 43.984,31 0,00б

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

7.548,86 0,00 36.435,45 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 185.551,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 36.435,45 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 185.551,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 36.435,45 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 23.238,84 23.238,84 0,00 0,00 0,00 23.238,84 0,00 0,00

237 0,00 17.706,00 17.706,00 0,00 0,00 0,00 17.706,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 5.532,84 5.532,84 0,00б

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

0,00 0,00 5.532,84 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 12.01.2011. године
                               износ од 17.706,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 5.532,84 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 12.01.2011. године
                               износ од 17.706,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 5.532,84 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

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 122.370,03 122.370,03 0,00 0,00 0,00 122.370,03 0,00 0,00

238 0,00 95.534,50 95.534,50 0,00 0,00 0,00 95.534,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 26.835,53 26.835,53 0,00б

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

0,00 0,00 26.835,53 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 30.04.2010. године
                               износ од 95.534,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од26.835,53 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 30.04.2010. године
                               износ од 95.534,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од26.835,53 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 69.670,35 69.670,35 0,00 0,00 0,00 69.670,35 0,00 0,00

239 0,00 53.157,50 53.157,50 0,00 0,00 0,00 53.157,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 16.512,85 16.512,85 0,00б

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

0,00 0,00 16.512,85 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 03.02.2010. године
                               износ од 53.157,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 16.512,85 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 03.02.2010. године
                               износ од 53.157,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 16.512,85 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

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 474.899,49 474.899,49 0,00 155.935,86 0,00 318.963,63 0,00 0,00

240 0,00 410.653,00 410.653,00 0,00 148.654,00 0,00 261.999,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 64.246,49 64.246,49 0,00б

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

7.281,86 0,00 56.964,63 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 03.10.2011. године
                               износ од 148.654,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 261.999,00 динара.
б. Потражује законсклу затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- износ од 7.281,86 динара.

-трећи исплатни ред - износ од 56.964,63 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 03.10.2011. године
                               износ од 148.654,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 261.999,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- износ од 7.281,86 динара.

-трећи исплатни ред - износ од 56.964,63 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Љуково

в, г

У К У П Н О: 0,00 195.129,90 195.129,90 0,00 35.767,86 0,00 159.362,04 0,00 0,00

241 0,00 165.540,00 165.540,00 0,00 28.219,00 0,00 137.321,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 29.589,90 29.589,90 0,00б

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

7.548,86 0,00 22.041,04 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 137.321,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 22.041,04 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 137.321,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 22.041,04 динара.

211.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Вука Караџића 19

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 226.074,81 226.074,81 0,00 0,00 0,00 168.092,36 0,00 57.982,45

242 0,00 100.255,62 100.255,62 0,00 0,00 0,00 100.255,62 0,00
О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у износу од 57.982,45
д и н а р а ,  ј е р  с е
потражује  у  већем
износу од признатог
п о т р а ж и в а њ а
обрачунатог у складу
са законом.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 105.389,19 105.389,19 0,00б

0,00 20.430,00 20.430,00 0,00в

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

0,00 0,00 47.406,74 0,00
20.430,00

0,00 0,00

57.982,45е

0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу зараде по правоснажном Решењу Општинског суда у Руми
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми посл.бр. XVI П1.491/07 од 26.11.2007.године
а.
Потраживање по основу зараде по правоснажном Решењу Општинског суда у Руми, посл.бр. П1 491/07 од 26.11.2007.године и то:

- 2.264,93 динара за зараду за месец фебруар 2005.године
- 5.693,50 динара за зараду за месец март 2005.године
- 4.297,19 динара за зараду за месец април 2005.године
- 88.000,00 динара за зараде за период од 01.07.2006.године до 24.05.2007.године.

Укупно потраживање за главни дуг износи 100.255,62 динара.

б.
Потражује законску затезну камату на главни дуг и то на износе:

- 2.264,93 динара за зараду за месец фебруар 2005.године
- 5.693,50 динара за зараду за месец март 2005.године
- 4.297,19 динара за зараду за месец април 2005.године
- 88.000,00 динара за зараде за период од 01.07.2006.године до 24.05.2007.године,

укупно ЗЗК у износу од 105.389,19 динара.

в.
Потражује трошкове парничног поступка по пресуди у износу од 20.430 динара.
г.
Признаје се потраживање по основу главног дуга у целости у износу од 100.255,62 динара
д.
Призната је законска затезна камата на главни дуг у износу од 47.406,74 динара.
ђ.
 Признаје се у целости потраживање за трошкове у износу од 20.430 динара.
е.
Оспорава се потраживање за законску затезну камату на главни дуг у износу од 57.982,45 динара, јер се потражује у већем износу од признатог потраживања обрачунатог у складу са законом.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Београдска берза ад, Београд
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало

в, г

У К У П Н О: 0,00 24.593,53 24.593,53 0,00 0,00 0,00 24.593,53 0,00 0,00

244 0,00 20.800,00 20.800,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00 0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 3.793,53 3.793,53 0,00б

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

0,00 0,00 3.793,53 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Накнада на име укључења и организовања трговања акцијама на ванберзанском тржишту по важећем Тарифнику Берзе.
Правни основ: Уговор о укључењу и организовању трговања акцијама на ванберзанском тржишту број 03/1 бр. 931/10 од 12.02.2010. године, Рачун број 1946-2010 од 22.02.2010. године и Рачун број 779-2011 од 07.02.2011. године
а. Поверилац је пријавио потраживање по основу Уговора о укључењу и организовању трговања акцијама на ванберзанском тржишту број 03/1 бр. 931/10 од 12.02.2010. године, и то на име главног дуга износ од 20.800,00 динара.
б. Поверилац је пријавио законску затезну камату обрачунату на износ главног дуга у висини од 3.793,53 динара, од дана доспећа рачуна на плаћање, па до 11.01.2012. године.
в. Признаје се пријавиљено потраживање по основу Уговора о укључењу и организовању трговања акцијама на ванберзанском тржишту број 03/1 бр. 931/10 од 12.02.2010. године, и то на име главног дуга износ од 20.800,00 динара.
г. Признаје се пријављено потраживање по основу законске затезне камате обрачунату на износ главног дуга у висини од 3.793,53 динара, од дана доспећа рачуна на плаћање, па до 11.01.2012. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Моше Пијаде бр.55

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 356.980,79 356.980,79 0,00 0,00 0,00 219.902,88 0,00 137.077,91

245 0,00 214.426,00 214.426,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 Потражује камату од
покретања стечаја па
до  дана  исплате,
уколико  се  стекну
услови.

102.426,00 О с п о р а в а  с е
потраживање главног
дуга  за  отпремнину
з б о г  о д л а с к а  у
пензију  по  Решењу
Фонда ПИО Сремска
Митровица  у  износу
од 3 просечне зараде
у  РС  у  износу  од
102.426,00  динара
ј е р  н е  п о с т о ј и
Решење  стечајног
дужника  о  истом,
односно  не  постоји
други  правни  основ
з а  н а в е д е н о
п о т р а ж и в а њ е .

О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на трошкове у
износу  од  30.342,93
д и н а р а ,  ј е р  с е
потражује  у  већем
износу од признатог
п о т р а ж и в а њ а
обрачунатог у складу
са законом.

О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у износу од 4.308,98
д и н а р а ,  ј е р  с е
потражује  у  већем
износу од признатог
п о т р а ж и в а њ а
обрачунатог у складу
са законом.

а зГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 104.924,31 104.924,31 0,00б

0,00 20.970,00 20.970,00 0,00в

0,00 16.660,48 16.660,48 0,00г

0,00 0,00 74.581,38 0,00
20.970,00
12.351,50 0,00

30.342,93и

0,00
4.308,98 ј
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Опис потраживања:  Потраживање на основу Пресуде Општинског суда у Руми и Решења овог Суда на име неисплаћених зарада и отпремнине по Решењу Фонда ПИО.

Правни основ: Пресуде Општинског суда у Руми, посл.бр. П1.483/07 од 19.11.2007.године
Решења Општинског суда у Руми,  посл.бр. И.654/08 од 04.08.2008.године.
а.
Потражује главни дуг, на основу Пресуде Општинског суда у Руми, посл.бр. П1.483/07 и Решења овог суда посл.бр. И.654/08 следеће износе:

- на име неисплаћених зарада  изснос од 112.000,00 динара
- отпремнину због одласка у пензију по Решењу Фонда ПИО Сремска Митровица у износу од 3 просечне зараде у РС у износу од 102.426,00 динара.

Укупно потраживање за главни дуг износи 214.426,00 динара.

б.
Потражује законску затезну камату на главни дугод 112.000,00 динара и то ЗЗК у износу од 104.924,31 динар.
в.
Потражује трошкове парничног поступка  у износу од 20.970,00 динара.
г.
Потражује  камату на трошкове и то ЗЗК  у износу од 16.660,48 динара.
д.
Признаје се потраживање за главни дуг, на основу Пресуде Општинског суда у Руми, посл.бр. П1.483/07 и Решења овог суда посл.бр. И.654/08 и то следеће

- на име неисплаћених зарада  изснос од 112.000,00 динара
ђ.
Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг који је признат.
е.
Признаје се у целости потраживање за трошкове.
ж.
Признаје се потраживање за законску затезну камату на трошкове у износу од 12.351,50 динара.
з.
Оспорава се потраживање главног дуга за отпремнину због одласка у пензију по Решењу Фонда ПИО Сремска Митровица у износу од 3 просечне зараде у РС у износу од 102.426,00 динара јер не постоји Решења стечајног дужника о истом, односно
не постоји други правни основ за наведено потраживање.

и.
Оспорава се потраживање за законску затезну камату на главни дуг у износу од 30.342,93 динара, јер се потражује у већем износу од признатог потраживања обрачунатог у складу са законом.
ј.
Оспорава се потраживање за законску затезну камату на трошкове у износу од 4.308,98 динара, јер се потражује у већем износу од признатог потраживања обрачунатог у складу са законом.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, ул. С.Пенезића бр.92

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 828.294,10 828.294,10 0,00 0,00 0,00 696.295,17 0,00 131.998,93

246 0,00 543.450,00 543.450,00 0,00 0,00 0,00 441.024,00 Потражује  и  камату
од покретања стечаја
п а  д о  и с п л а т е
уколико  се  стекну
услови.

102.426,00 Оспорава  се  део
п о т р а ж и в а њ а  з а
главни  дуг  и  то  у
износу од 102.462,00
динара  а  ко ји  се
о д н о с и  н а  -
о т п р е м н и н у  з б о г
одласка у пензију по
Решењу Фонда ПИО
Сремска  Митровица
у  и з н о с у  о д  3
просечне  зараде  у
РС,  јер  за  наведено
п о т р а ж и в а њ е  н е
п о с т о ј и  п р а в н и
о с н о в .

Оспорава  се  део
п о т р а ж и в а њ а  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у  и з н о с у  о д
25.265,99 динара јер
није  обрачуната  у
складу  са  законом.
Оспорава  се  део
п о т р а ж и в а њ а  з а
законску  затезну
камату на трошкове у
износу  од   4.306,94
динара ,  ј ер  ни је
обрачуната у складу
са законом.

а зГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 169.638,81 169.638,81 0,00б

0,00 84.659,00 84.659,00 0,00в

0,00 30.546,29 30.546,29 0,00г

0,00 0,00 144.372,82 0,00
84.659,00
26.239,35 0,00

25.265,99и

0,00
4.306,94 ј
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Опис потраживања:  Потражује за главни дуг по основу Пресуде за неисплаћене зараде, као и трошкове парничног поступка и законску затезну камату.
Правни основ: Пресуда Општинског суда у Руми, посл.бр. П1. 331/08 од 14.09.2009.године,
Решења Општинског суда у Руми,посл.бр. 5П1 331/08  о исправци наведене пресуде од 13.02.2012.године
а.
Потражује за главни дуг по основу Пресуде Општинског суда у Руми, посл.бр. П1. 331/08 од 14.09.2009.године, Решења овог Суда посл.бр. 5П1 331/08  о исправци наведене пресуде од 13.02.2012.године и то на име:

- неисплаћених зарада у износу од 441.024,00 динара.
- отпремнину због одласка у пензију по Решењу Фонда ПИО Сремска Митровица у износу од 3 просечне зараде у РС у износу од 102.426,00 динара.

Укупно потраживање за главни дуг износи 543.450,00 динара.

б.
Потражује законску затезну камату на главни дуг и то ЗЗК у износу од 169.638,81 динара.

Потражује и камату од покретања стечаја па до исплате уколико се стекну услови.
в.
Потражује трошкове парничног поступка у износу од 84.659,00 динара.
г.
Потражује законску затезну камату на трошкове у износу од 30.546,29 динара.
д.
Признаје се део потраживања и то за главни дуг по основу Пресуде Општинског суда у Руми, посл.бр. П1. 331/08 од 14.09.2009.године, Решења овог Суда посл.бр. 5П1 331/08  о исправци наведене пресуде од 13.02.2012.године и то на име:

- неисплаћених зарада у износу од 441.024,00 динара.

ђ.
Признато је потраживање за законску затезну камату на главни дуг у износу од 144.372,82 динара.
е.
Признаје се потраживање за ерошкове парничног поступка у целости и то у износу од 84.659,00 динара.
ж.
Признато је потраживање за законску затезну камату на трошкове у износу од 26.239,35 динара.
з.
Оспорава се део потраживања за главни дуг и то у износу од 102.462,00 динара а који се односи на - отпремнину због одласка у пензију по Решењу Фонда ПИО Сремска Митровица у износу од 3 просечне зараде у РС, јер за наведено потраживање
не постоји правни основ.

и.
Оспорава се део потраживања за законску затезну камату на главни дуг у износу од  25.265,99 динара јер није обрачуната у складу са законом.
ј.
Оспорава се део потраживања за законску затезну камату на трошкове у износу од  4.306,94 динара, јер није обрачуната у складу са законом.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, ул.Косовска бр.52

 д, ђ

У К У П Н О: 0,00 132.289,44 132.289,44 0,00 0,00 0,00 17.928,88 0,00 114.360,56

247 0,00 108.051,00 108.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Потражује камату од
покретања стечајног
п о с т у п к а  п а  д о
исплате,  уколико  се
стекну  услови.

108.051,00 О с п о р е н о  ј е  у
ц е л о с т и
п о т р а ж и в а њ е  з а
г л а в н и  д у г .
П о т р а ж и в а њ е  п о
основу   зараде  није
утврђено  пресудом
С у д а  н а  к о ј у  с е
позива  поверилац  а
п о т р а ж и в а њ е  п о
основу отпремнине је
неосновано  јер  не
постоји  решење  на
основу  којег  му  то
праву  припада.

Камата на главни дуг
је  оспорена  јер  је
оспорен и главни дуг.

О с п о р е н  ј е  д е о
п о т р а ж и в а њ а  п о
о с н о в у  з а к о н с к е
затезне  камате  на
трошкове парничног
поступка на износ од
6950  динара  и  то  у
износу  од  1.553,56
динара ,  ј ер  ни је
обрачуната у складу
са законом.

а еГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 4.756,00 4.756,00 0,00б

0,00 14.250,00 14.250,00 0,00в

0,00 5.232,44 5.232,44 0,00г

0,00 0,00 0,00 0,00
14.250,00

3.678,88 0,00

4.756,00ж

0,00
1.553,56 з
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Опис потраживања:  Потраживање по основу пресуде Суда, за неисплаћену зараду за октобар 2007 године и отпремнину због одласка у пензију.
Правни основ:
Пресуда Општинског суда у Руми посл.бр. П1. 81/08 од 21.04.2008.године
Решење Општинског суда у Руми посл.бр. И. 611/08 од 04.09.2008.године

Решење Фонда ПИО бр. 40-181.10.074853/2010 од 23.12.2010.године
а.
Потражује за главни дуг по основу:
- неисплаћених зарада за октобар 2007.године у износу од 5.625,00 динара, а по основу пресуде Општинског суда у Руми, посл.бр. П1. 81/08.
- отпремнину због одласка у пензију по основу Решења Фонда ПИО, у износу од 3 просечне зараде у РС у укупном износу од 102.426,00 динара.

Укупан износ потраживања за главни дуг износи 108.051,00 динара.

б.
Потражује законску затезну камату на неисплаћену зараду за октобар 2007.године на износ од 5.625,00 динара, а по пресуди Суда, износ ЗЗК од 4.756,00 динара.

Потражује камату од покретања стечајног поступка па до исплате, уколико се стекну услови.
в.
Потражује за трошкове по основу:

- Пресуде Општинског суда у Руми, посл.бр. П1. 81/08 од 21.04.2008. године и Решења овог суда ,посл.бр И.611/08 од 04.09.2008.године и то:
              - трошкови парничног поступка у износу од 6.950,00 динара
              - трошкови извршног поступка у износу од 7.300,00 динара

Укупно потраживање по основу трошкова износи 14.250,00 динара.
г.
Потражује законску затезну камату на трошкове парничног поступка  по пресуди Општинског суда у Руми, посл.бр. П1. 81/08 на износ од 6.950,00 динара за период од 21.04.2008. године ЗЗК у висини од 5.232,44 динара.
д.
Потраживање по основу трошкова је признато у целости  у износу од 14.250,00 динара.
ђ.
Потраживање по основу законске затезне камате на трошкове парничног поступка на износ од 6950 динара признато је у износу од 3.678,88 динаара.
е.
Оспорава се потраживање за главни дуг у целости и то по основу:

- неисплаћених зарада за октобар 2007.године у износу од 5.625,00 динара, а за које се позива на пресуду Општинског суда у Руми, посл.бр. П1. 81/08.
- отпремнину због одласка у пензију по основу Решења Фонда ПИО, у износу од 3 просечне зараде у РС у укупном износу од 102.426,00 динара.

Потраживање по основу наведене зараде није утврђено пресудом Суда на коју се позива поверилац, нити постоји други правни основ за исто, а потраживање по основу отпремнине је неосновано јер не постоји решење на основу којег му то право
припада.

ж.
Камата на главни дуг је оспорена јер је оспорен и главни дуг.
з.
Оспорен је део потраживања по основу законске затезне камате на трошкове парничног поступка на износ од 6.950 динара и то у износу од 1.553,56 динара, јер није обрачуната у складу са законом.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, нас.Тивол Ламела 4/III/17

У К У П Н О: 0,00 376.992,00 376.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.992,00

248 0,00 376.992,00 376.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.992,00 О с п о р а в а  с е
ц е л о к у п н о
п о т р а ж и в а њ е  п о
основу главног дуга:

-  потраживање  по
о с н о в у  с у д с к о г
поступка које се води
п р е д  О с н о в н и м
судом  у  Сремској
Митровици,  Судска
јединица  у  Руми,
посл.бр.  П1.  118/09
р а д и  п о н и ш т а ј а
решења  о  отказу
уговора  о  раду.
-  минималну  зараду
од  дана  престанка
радног  односа  од
13.04.2009.године до
01.01.2012.године,
месечно  у  износу
17.952,00  динара,
укупно  376.992,00
динара.

Оспорава  се  јер  је
исто  потраживање
о с п о р а в а н о  о д
с т р а н е  с т е ч а ј н о г
дужника и у судском
поступку  ко ј и  се
водио,  односно  не
постоји други правни
основ  за  наведено
потраживање.

О с п о р а в а  с е  у
ц е л о с т и
п о т р а ж и в а њ е  з а
камату од покретања
с т е ч а ј а  п а  д о
исплате,  уколико  се
стекну  услови  јер  је
оспорен и главни дуг.

а вГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00б

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

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

0,00 г

0,00
0,00

Опис потраживања:  Потражује по основу главног дуга по основу судског поступка и минималну зараду од дана престанка радног односа од 13.04.2009.године до 01.01.2012.године.
Правни основ: Судски поступак које се води пред Основним судом у Сремској Митровици, Судска јединица у Руми, посл.бр. П1. 118/09
а.
Потражује по основу главног дуга:

- потраживање по основу судског поступка које се води пред Основним судом у Сремскаој Митровици, Судска јединица у Руми, посл.бр. П1. 118/09  ради поништаја решења о отказу уговора о раду.
- минималну зараду од дана престанка радног односа од 13.04.2009.године до 01.01.2012.године, месечно у износу 17.952,00 динара, укупно 376.992,00 динара.
б.
Потражује камату од покретања стечаја па до исплате, уколико се стекну услови и то тако да исти не исказује у номиналном износу.
в.
Оспорава се целокупно потраживање по основу главног дуга:

- потраживање по основу судског поступка које се води пред Основним судом у Сремској Митровици, Судска јединица у Руми, посл.бр. П1. 118/09  ради поништаја решења о отказу уговора о раду.
- минималну зараду од дана престанка радног односа од 13.04.2009.године до 01.01.2012.године, месечно у износу 17.952,00 динара, укупно 376.992,00 динара.

Оспорава се јер је исто потраживање оспоравано од стране стечајног дужника и у судском поступку који се водио, односно не постоји други правни основ за наведено потраживање.
г. Оспорава се у целости потраживање за камату од покретања стечаја па до исплате, уколико се стекну услови јер је оспорен и главни дуг.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, ул. Здравка Челара бр. 42

У К У П Н О: 0,00 470.442,00 470.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.442,00

249 0,00 470.442,00 470.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.442,00 О с п о р а в а  с е
ц е л о к у п н о
п о т р а ж и в а њ е  з а
главни  дуг   и  то:
-по  основу  судског
поступка који се води
О с н о в о г  с у д а  у
Сремској Митровици,
Судска  јединица  у
Р у м и ,  п о с л .  П 1 -
3 0 9 / 1 0
- з а  м и н и м а л н е
зараде од престанка
радног  односа  и  то
од  дана  13.04.2009.
године до 01.01.2012.
године,  у  укупном
износу од 368.016,00
динара.
- п о т р а ж и в а њ е
о т п р е м н и н е  з б о г
одласка  у  пензију  у
висини три просечне
месечне зараде у РС
у  и з н о с у  о д
102.426,00  динара.

Оспорава  се  укупан
износ  потраживања
за главни дуг исказан
у номиналном износу
у  в и с и н и  о д
470.442.00  динара.

О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
камату  и  то   од
покретања стечајног
поступка до исплате,
јер  је  оспорен  и
главни  дуг .

а вГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00б

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

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

0,00 г

0,00
0,00

Опис потраживања:  Потражује по основу судског поступка иза минималне зараде од престанка радног односа од дана 13.04.2009. године до 01.01.-2012. године.
Правни основ: судски поступак који се води код Основог суда у Сремској Митровици, Судска јединица у Руми, посл. П1-309/10
а.
Потражује за главни дуг :
-по основу судског поступка који се води Основог суда у Сремској Митровици, Судска јединица у Руми, посл. П1-309/10
-за минималне зараде од престанка радног односа од дана 13.04.2009. године до 01.01.-2012. године, у укупном износу од 368.016,00 динара.
-потражује право на отпремнину због одласка у пензију у висини три просечне месечне зараде у РС у износу од 102.426,00 динара.

Укупан износ потраживања исказан у номиналном износу је 470.442.00 динара.
б.
Потражује камату , уколико се стекну услови, од од покретања стечајног поступка до исплате.
в.
Оспорава се целокупно потраживање за главни дуг  и то:

-по основу судског поступка који се води Основог суда у Сремској Митровици, Судска јединица у Руми, посл. П1-309/10
-за минималне зараде од престанка радног односа и то од дана 13.04.2009. године до 01.01.2012. године, у укупном износу од 368.016,00 динара.
-потраживање отпремнине због одласка у пензију у висини три просечне месечне зараде у РС у износу од 102.426,00 динара.

Оспорава се укупан износ потраживања за главни дуг исказан у номиналном износу у висини од  470.442.00 динара, јер потраживање није утврђено судском пресудом, нити постоји други правни основ.
г.
Оспорава се потраживање за  камату и то  од покретања стечајног поступка до исплате, јер је оспорен и главни дуг.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, ул.7.јула бр.101

У К У П Н О: 0,00 376.992,00 376.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.992,00

250 0,00 376.992,00 376.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.992,00 П о т р а ж и в а њ е  с е
оспорава  јер  исто
н и ј е  у т в ђ е н о
пресудом, као и због
непостојања правног
основа.

а вГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00б

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

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

0,00 г

0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу судског поступка који се води и минималну зараду од престанка радног односа до 11.01.2012. године
Правни основ: судски поступка који се води У Основном суду у Сремској Митровици, Судска јединица  у Руми, посл. бр. П1-307/10
а.
Потраживање по основу судског поступка који се води У Основном суду у Сремској Митровици, Судска јединица  у Руми, посл. бр. П1-307/10, као и минималну зараду од престанка радног односа до 11.01.2012. године и то месечно 17.950,00 динара.
Укупан износ потраживања за зараде износи 376.992,00 динара

б.
Уколико се стекну услови поверилац потражује и камату од покретања стечаја до исплате.
в.
Оспорава се целокупно потраживање по основу главног дуга и то:

- по основу судског поступка који се води У Основном суду у Сремској Митровици, Судска јединица  у Руми, посл. бр. П1-307/10,
-минималне зараду од престанка радног односа до 11.01.2012. године и то месечно 17.950,00 динара у укупном износу потраживања за зараде од 376.992,00 динара.

Потраживање се оспорава јер исто није утвђено пресудом, као и због непостојања правног основа.
г.
Оспорава се и потраживање по основу законске затезне  камате и то за целокупно потраживање које се односи на период  од покретања стечаја до исплате, јер је оспорено потраживање по основу главног дуга.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Кленак, Гробљанска бр.38

в, г

У К У П Н О: 0,00 483.571,64 483.571,64 0,00 215.767,86 0,00 267.803,78 0,00 0,00

251 0,00 429.844,50 429.844,50 0,00 208.219,00 0,00 221.625,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 53.727,14 53.727,14 0,00б

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

7.548,86 0,00 46.178,28 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Pотраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а.
Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 221.625,50 динара.
б.
Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 46.178,28 динара.
в.
Признаје се у целостив потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада и то:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 221.625,50 динара.
г.
Признаје се у целости потраживање за  законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада и то:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 46.178,28 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Фрушкогорска бр. 49А

У К У П Н О: 0,00 376.992,00 376.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.992,00

252 0,00 376.992,00 376.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.992,00 О с п о р а в а  с е  у
ц е л о с т и
п о т р а ж и в а њ е  з а
главни дуг по основу:

-  судског  поступка
који  се  води  пред
Основним  судом  у
Сремској Митровици
,  Судска  јединица  у
Р у м и  ,  п о с л . б р .
13.П1.307/10  а  ради
поништаја  решења
отказа  уговора  о
раду и то тако да не
наводи  номинални
износ  потраживања,
ј е р  н е  п о с т о ј и
у т в р ђ е н и  п р а в н и
о с н о в ;

-  з а  м и н и м а л н е
з а р а д е  о д  д а н а
престанка  радног
о д н о с а  о д
13.04.2009.године до
11.01.2012.године
месечно  у  износу
17.952,00  динара,
укупно  376.992,00
д и н а р а ,  ј е р  н е
посто ји  утврђени
правни  основ .

а вГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00б

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

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

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживања по основутужбеног захтева у  судском поступку, као и минималну зараду од престнка радног односа до отварања стечајног поступка.
Правни основ:
а.
Потражује за главни дуг по основу:

- судског поступка који се води пред Основним судом у Сремској Митровици , Судска јединица у Руми , посл.бр. 13.П1.307/10 а ради поништаја решења отказа уговора о раду и то тако да не наводи номинални износ потраживања.

- минималну зараду од дана престанка радног односа од 13.04.2009.године до 11.01.2012.године месечно у износу 17.952,00 динара, укупно 376.992,00 динара.
б.
Поверилац потражује камату од покретања стечаја па до исплате уколико се стекну услови.
в.
Оспорава се у целости потраживање за главни дуг по основу:

- судског поступка који се води пред Основним судом у Сремској Митровици , Судска јединица у Руми , посл.бр. 13.П1.307/10 а ради поништаја решења отказа уговора о раду и то тако да не наводи номинални износ потраживања, јер не постоји
утврђени правни основ;

- за минималне зараде од дана престанка радног односа од 13.04.2009.године до 11.01.2012.године месечно у износу 17.952,00 динара, укупно 376.992,00 динара, јер не постоји утврђени правни основ.

Потраживање се оспорава јер исто није утвђено пресудом, као и због непостојања правног основа.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 696.028,11 696.028,11 0,00 0,00 0,00 696.028,11 0,00 0,00

253 0,00 553.209,00 553.209,00 0,00 0,00 0,00 553.209,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 142.819,11 142.819,11 0,00б

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

0,00 0,00 142.819,11 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 01.11.2010. године
                               износ од 553.209,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 142.819,11 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 01.11.2010. године
                               износ од 553.209,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 142.819,11 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

Главоњић-Стојковић Снежана
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 294.211,45 294.211,45 0,00 152.358,61 0,00 141.852,84 0,00 0,00

254 0,00 259.185,50 259.185,50 0,00 148.909,00 0,00 110.276,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 35.025,95 35.025,95 0,00б

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

3.449,61 0,00 31.576,34 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 01.05.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 148.909,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 30.04.2010. године
                               износ од 110.276,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- износ од 3.449,61 динара.

-трећи исплатни ред- износ од 31.576,34 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 01.05.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 148.909,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 30.04.2010. године
                               износ од 110.276,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- износ од 3.449,61 динара.

-трећи исплатни ред- износ од 31.576,34 динара.

225.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Пећинци

в, г

У К У П Н О: 0,00 276.634,63 276.634,63 0,00 215.767,86 0,00 60.866,77 0,00 0,00

255 0,00 262.859,00 262.859,00 0,00 208.219,00 0,00 54.640,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 13.775,63 13.775,63 0,00б

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

7.548,86 0,00 6.226,77 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 54.640,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 6.226,77 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 54.640,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 6.226,77 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Путинци

в, г

У К У П Н О: 0,00 89.021,86 89.021,86 0,00 0,00 0,00 89.021,86 0,00 0,00

256 0,00 68.246,00 68.246,00 0,00 0,00 0,00 68.246,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 20.775,86 20.775,86 0,00б

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

0,00 0,00 20.775,86 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 28.02.2010. године
                               износ од 68.246,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 20.775,86 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 28.02.2010. године
                               износ од 68.246,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 20.775,86 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

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

Обезбеђено остало
Рума, Н.Тесле бр.20

в, г

У К У П Н О: 0,00 4.766,46 4.766,46 0,00 0,00 0,00 4.766,46 0,00 0,00

257 0,00 3.585,50 3.585,50 0,00 0,00 0,00 3.585,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 1.180,96 1.180,96 0,00б

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

0,00 0,00 1.180,96 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.10.2009. године
                               износ од 3.585,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 1.180,96 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.10.2009. године
                               износ од 3.585,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 1.180,96 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Врдник

в, г

У К У П Н О: 0,00 43.033,65 43.033,65 0,00 0,00 0,00 43.033,65 0,00 0,00

258 0,00 32.868,00 32.868,00 0,00 0,00 0,00 32.868,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 10.165,65 10.165,65 0,00б

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

0,00 0,00 10.165,65 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 03.02.2010. године
                               износ од 32.868,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 10.165,60 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 03.02.2010. године
                               износ од 32.868,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 10.165,60 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

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

Обезбеђено остало
В.Радинци

в, г

У К У П Н О: 0,00 132.258,78 132.258,78 0,00 0,00 0,00 132.258,78 0,00 0,00

259 0,00 101.786,50 101.786,50 0,00 0,00 0,00 101.786,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 30.472,28 30.472,28 0,00б

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

0,00 0,00 30.472,28 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 28.02.2010. године
                               износ од 101.786,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 30.472,28 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 28.02.2010. године
                               износ од 101.786,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 30.472,28 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 145.578,64 145.578,64 0,00 0,00 0,00 145.578,64 0,00 0,00

260 0,00 111.259,00 111.259,00 0,00 0,00 0,00 111.259,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 34.319,64 34.319,64 0,00б

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

0,00 0,00 34.319,64 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                               износ од 111.259,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 34.319,64 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.01.2010. године
                               износ од 111.259,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 34.319,64 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

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

Обезбеђено остало
Никинци

в, г

У К У П Н О: 0,00 62.604,28 62.604,28 0,00 0,00 0,00 62.604,28 0,00 0,00

261 0,00 48.184,50 48.184,50 0,00 0,00 0,00 48.184,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 14.419,78 14.419,78 0,00б

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

0,00 0,00 14.419,78 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 10.02.2010. године
                               износ од 48.184,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 14.419,78 динара.
в. Признаје се потражиање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 10.02.2010. године
                               износ од 48.184,50 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 14.419,78 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 577.211,91 577.211,91 0,00 215.767,86 0,00 361.444,05 0,00 0,00

262 0,00 503.039,50 503.039,50 0,00 208.219,00 0,00 294.820,50 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 74.172,41 74.172,41 0,00б

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

7.548,86 0,00 66.623,55 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 294.820,50 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 66.623,65 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 208.219,00 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 294.820,50 динара.
г. Призанје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

- први исплатни ред- за период од 12.01.2011. године до 11.01.2012. године
                               износ од 7.548,86 динара.

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 11.01.2011. године
                               износ од 66.623,65 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 261.538,10 261.538,10 0,00 0,00 0,00 261.538,10 0,00 0,00

263 0,00 215.604,00 215.604,00 0,00 0,00 0,00 215.604,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 45.934,10 45.934,10 0,00б

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

0,00 0,00 45.934,10 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ: уговор о раду
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.12.2010. године
                               износ од 215.604,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 45.934,10 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 31.12.2010. године
                               износ од 215.604,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 45.934,10 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

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

Обезбеђено остало
Рума, Нова бр.12

б

У К У П Н О: 0,00 110.367,50 110.367,50 0,00 0,00 0,00 110.367,50 0,00 0,00

264 0,00 110.367,50 110.367,50 0,00 0,00 0,00 110.367,50 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 по основу Решења за исплату отпреминине при одласку у пензију.
Правни основ: Решење о исплати отпремнине број 2693 од 21.12.2009.године (заведено решење код стечајног дужника)
а. Потражује главни дуг за отпремнину при одласку у пензију а по Решењу о исплати отпремнине број 2693 од 21.12.2009.године (заведену код стечајног дужника) у укупном износу од 110.367,50 динара.
Исплаћена је једна рата у висини од 22.073,50 динара од укупно утврђене обавезе у висини од 132.441,00 динара.
б. Признаје се потраживање главног дуга у укупном износу од 110.367,50 динара, које је пријављено на основу остатка дуга за отпремнину при одласку у пензију утврђеног Решењем о исплати отпремнине број 2693 од 21.12.2009.године, заведеног
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. ст. 2

Телеком Србија ад,Београд
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Таковска 2

У К У П Н О: 0,00 444.444,73 444.444,73 0,00 0,00 0,00 444.444,73 0,00 0,00

265 0,00 331.723,56 331.723,56 0,00 0,00 0,00 331.723,56 0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 64.579,52 64.579,52 0,00б

0,00 48.141,65 48.141,65 0,00в

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

0,00 0,00 64.579,52 0,00
48.141,65

0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу Судских пресуда и Извршних решења, као и неизмирено потраживање по рачунима.
Правни основ: - пресуда Привредног суда у Сремској Митровици посл.бр.1.П 255/2011 од 03.10.2011 године

- решење Привредног суда у Сремској Митровици посл.бр.ИВ- 1188/11

- рачуни повериоца
а. Потражује за главни дуг а по  основу:

- пресуде Привредног суда у Сремској Митровици посл.бр.1.П 255/2011 од 03.10.2011 године износ од 300.942,82 динара,

- решење Привредног суда у Сремској Митровици посл.бр.ИВ- 1188/11 износ од 16.729,77 динара,

- за неплаћене рачуне-фактуре број:
                  19-114-022-0148906 износ од 1.844,23 динара,
                  09-115-064-1336796 износ од 206,74 динара
                  97-122-064-1344216 износ од 4.000,00 динара
                  53-123-064-1344214 износ од 4.000,00 динара
                  06-124-0641344213 износ од  4.000,00 динара

 Укупно потраживање за главни дуг које пиотражује поверилац износи 331.723,56 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг а по  основу:

- пресуде Привредног суда у Сремској Митровици посл.бр.1.П 255/2011 од 03.10.2011 године на износ од 300.942,82 динара,

- решење Привредног суда у Сремској Митровици посл.бр.ИВ- 1188/11 од на износ од 16.729,77 динара,

- за неплаћене рачуне-фактуре број:
                  19-114-022-0148906 на износ од 1.844,23 динара,
                  09-115-064-1336796 на износ од    206,74 динара
                  97-122-064-1344216 на износ од 4.000,00 динара
                  53-123-064-1344214 на износ од 4.000,00 динара
                  06-124-0641344213 на износ од  4.000,00 динара

 Укупно потраживање законске нзатезне камате на главни дуг које потражује поверилац износи 64.579,52 динара.
в. Потражује трошкове а по  основу:

- пресуде Привредног суда у Сремској Митровици посл.бр.1.П 255/2011 од 03.10.2011 године износ од 43.237,86 динара, на име судских трошкова

- решење Привредног суда у Сремској Митровици посл.бр.ИВ- 1188/11 износ од 4.903,79 динара, на име судских трошкова

 Укупно потраживање за  трошкове износи 48.141,65 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Baker Tilly WB revizija д.о.о. Београд
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Бул.Деспота Стефана бр.17 , Београд

У К У П Н О: 0,00 188.167,84 188.167,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.167,84

266 0,00 70.564,00 70.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.564,00 О с п о р а в а  с е  у
ц е л о с т и
потраживање   за
законску  затезну
камату   по  основу
н е и з м и р е н и х
извршених услуга по
рачуну број 47/05 од
22.06.2005.године  на
д у г  у  и з н о с у  о д
70.564,00  динара,  и
то  ЗЗК  у  висини  од
117.603,84  динара,
јер је исто застарело
п о т р а ж и в а њ е ,
односно  из  периода
је дужег од 3 године
о д  п о д н о ш е њ а
п р и ј а в е
п о т р а ж и в а њ а .

а вГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 117.603,84 117.603,84 0,00б

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

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

117.603,84 г

0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу неплаћених извршених услуга
Правни основ: Рачун бр.47/05 од 22.06.2005. године
а.
Потраживање за главни дуг по основу неизмирених извршених услуга по рачуну број 47/05 од 22.06.2005.године у износу од 70.564,00 динара.
б.
Потражује законску затезну камату  по основу неизмирених извршених услуга по рачуну број 47/05 од 22.06.2005.године  на дуг у износу од  70.564,00 динара,  ЗЗК у висини од 117.603,84 динара.
в.
Оспорава се у целости потраживање за главни дуг по основу неизмирених извршених услуга по рачуну број 47/05 од 22.06.2005.године у износу од 70.564,00 динара, јер је исто застарело потраживање, односно из периода је дужег од 3 године од
подношења пријаве потраживања.
г.
Оспорава се у целости потраживање  за законску затезну камату  по основу неизмирених извршених услуга по рачуну број 47/05 од 22.06.2005.године  на дуг у износу од  70.564,00 динара, и то ЗЗК у висини од 117.603,84 динара, јер је исто
застарело потраживање, односно из периода је дужег од 3 године подношења пријавње.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Дражић-Брус Драгица
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Рума, ДР Предрага Вулете 36

в, г

У К У П Н О: 0,00 290.681,54 290.681,54 0,00 0,00 0,00 286.973,70 0,00 3.707,84

267 0,00 230.668,00 230.668,00 0,00 0,00 0,00 230.668,00 0,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
п р и ј а в љ е н о
потраживање  ззк
о б р а ч у н а т е  н а
главни дуг за период
о д  1 1 . 0 1 . 2 0 1 2 .
г о д и н е ,  п а  д о
01.03.2012. године, у
висини  од  3.707,84
динара.
Наведена  законска
затезна  камата  се
оспорава  на  основу
члана  85.  став  1.
Закона о стечају, јер
је  иста  пријављена
за  период  након
отварања  стечајног
поступка.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 60.013,54 60.013,54 0,00б

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

0,00 0,00 56.305,70 0,00
0,00
0,00 0,00

3.707,84д

0,00
0,00
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Опис потраживања:  Потраживање по основу минималне зараде за период од 01.06.2006.године до 31.07.2007.године, неисплаћеног регреса за годишњи одмор за 2007.годину и трошкова парничног поступка.

Правни основ: Пресуда Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума. посл.бр. П.1 471/07 од 25.09.2008.године
Пресуда Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума. посл.бр. П.1 1380/10 од 24.10.2011.године
а.
Потраживање за главни дуг по основу:

- Пресуде Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума. посл.бр. П.1 471/07 од 25.09.2008.године и то
             - износ од 74.002,00 динара на име минималне зараде за период од 01.06.2006.године до 31.07.2007.године
             - износ од 5.621,00 динара на име неисплаћеног регреса за годишњи одмор за 2007.годину.

- Пресуде Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума. посл.бр. П.1 1380/10 од 24.10.2011.године и то
               - износ од 151.045,00 динара на име трошкова парничног поступка
               - доприноси за ПИО, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености, за период од 01.05.2005.године до 31.05.2007.године

Укупно потраживање за главни дуг износи 230.668,00 динара.

б.
Потраживање законске затезне камате на  главни дуг по основу:

- Пресуде Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума. посл.бр. П.1 471/07 од 25.09.2008.године и то
             - на 74.002,00 динара на име минималне зараде за период од 01.06.2006.године до 31.07.2007.године, износ ЗЗК од 54.442,17 динара обрачунату од 23.04.2008.године до 01.03.2012.године,
             - на 5.621,00 динара на име неисплаћеног регреса за годишњи одмор за 2007.годину,износ ЗЗК од 5.571,37 динара обрачунату од 09.07.2007.године до 01.03.2011.године

Укупно потраживање законске затезне камате на главни дуг износи 60.013,54 динара.
в. Признаје се потраживање пријављено на име главног дуга у висини од 230.668,00 динара, пријављено на основу:

- Пресуде Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума. посл.бр. П.1 471/07 од 25.09.2008.године и то
             - износ од 74.002,00 динара на име минималне зараде за период од 01.06.2006.године до 31.07.2007.године
             - износ од 5.621,00 динара на име неисплаћеног регреса за годишњи одмор за 2007.годину;
- Пресуде Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума. посл.бр. П.1 1380/10 од 24.10.2011.године и то
               - износ од 151.045,00 динара на име трошкова парничног поступка.

Стечајни управник указује повериоцу да је описни део који је пријавио на име доприноса ПИО, доприноса за здравствено осигурање и доприноса за случај незапослености потраживање Пореске управе, те да је за пријаву истог активно
легитимисана Пореска управа.

г. Делимично се признаје потраживање законске затезне камате на  главни дуг у висини од 56.305,70 динара, обрачунате на основу:

- Пресуде Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума. посл.бр. П.1 471/07 од 25.09.2008.године и то
             - на 74.002,00 динара на име минималне зараде за период од 01.06.2006.године до 31.07.2007.године, износ ЗЗК од 51.031,64 динара обрачунату од 23.04.2008.године до 11.01.2012.године,
             - на 5.621,00 динара на име неисплаћеног регреса за годишњи одмор за 2007.годину,износ ЗЗК од 5.274,06 динара обрачунату од 09.07.2007.године до 11.01.2011.године.
д.
Делимично се оспорава део потраживања за законску затезну камату на  главни дуг а које се потражује по основу:
- Пресуде Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица Рума. посл.бр. П.1 471/07 од 25.09.2008.године и то
             - обрачунат на 74.002,00 динара на име минималне зараде за период од 01.06.2006.године до 31.07.2007.године, за период обрачунате ззк од 11.01.2012. године па до 01.03.2012. године
             - обрачунат на 5.621,00 динара на име неисплаћеног регреса за годишњи одмор за 2007.годину,за период обрачунате ззк од 11.01.2012. године па до 01.03.2012. године.

Наведена законска затезна камата се оспорава на основу члана 85. став 1. Закона о стечају, јер је иста пријављена за период након отварања 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. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Путинци, Владимира Назора бр. 11

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 242.573,21 242.573,21 0,00 0,00 0,00 214.158,81 0,00 28.414,40

268 0,00 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 Потражује  и  камату
од покретања стечаја
п а  д о  и с п л а т е ,
уколико  се  стекну
услови.

0,00
Оспорава  се  део
п о т р а ж и в а њ а  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у  и з н о с у  о д
23.530,01 динара јер
није  обрачуната  у
складу  са  законом.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 91.390,00 91.390,00 0,00б

0,00 24.120,00 24.120,00 0,00в

0,00 19.063,21 19.063,21 0,00г

0,00 0,00 67.859,99 0,00
24.120,00
14.178,82 0,00

23.530,01 з

0,00
4.884,39и

Опис потраживања:  Потраживање по пресуди Суда
Правни основ: Пресуда Општинског суда у Руми бр. П.1-504/07 од 26.12.2007.године.

Оспорава се део потраживања за законску затезну камату на трошкове у износу од  4.884,39 динара јер није обрачуната у складу са законом.
а.
Потраживање за главни дуг по основу пресуде Општинског суда у Руми бр. П.1-504/07 од 26.12.2007.године у укупном износу од 108.000,00 динара и то:

- 20.000,00 динара зараде за месеце фебруар март и април 2005.године
- 56.000,00 динара  зараде за месеце јун-децембар 2006.године
- 32.000,00 динара  зараде за месеце јануар-мај  2007.године.
б.
Потражује законску затезну камату на главни дуг и то на:

- 20.000,00 динара почев од 31.10.2007.године до 11.01.2012.године ЗЗК у износу од 16.924,05 динара;
- 56.000,00 динара почев од 31.10.2007.године до 11.01.2012.године ЗЗК у износу од 47.387,41 динара;
- 32.000,00 динара почев од 31.10.2007.године до 11.01.2012.године ЗЗК у износу од 27.078,54 динара;

Укупно потражује законску затезну камату на главни дуг у износу од 91.390,00 динара.

Потражује и камату од покретања стечаја па до исплате, уколико се стекну услови.

в.
Потражује трошкове по основу пресуде Општинског суда у Руми бр. П.1-504/07 од 26.12.2007.године у укупном износу од 24.120,00 динара.
г.
Потражује законску затезну камату на трошкове и то на:

- 24.120,00 динара почев од 24.12.2007.године до 11.01.2012.године ЗЗК у износу од 19.063,21 динар.

д.
Признато је у целости потраживање за главни дуг.
ђ.
Признато је потраживање за законску затезну камату на главни дуг у износу од 67.859,99 динара.
е.
Признато је  у целости потраживање за трошкове.
ж.
Признато је  потраживање за законску затезну камату на трошкове у износу од 14.178,82 динара.
з.
Оспорава се део потраживања за законску затезну камату на главни дуг у износу од  23.530,01 динара јер није обрачуната у складу са законом.
и.
Оспорава се део потраживања за законску затезну камату на трошкове у износу од  4.884,39 динара јер није обрачуната у складу са законом.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Фрушкогорска бр.29

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 215.154,69 215.154,69 0,00 0,00 0,00 187.206,98 0,00 27.947,71

269 0,00 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 Потражује  и  камату
од покретања стечаја
п а  д о  и с п л а т е ,
уколико  се  стекну
услови.

0,00
Оспорава  се  део
п о т р а ж и в а њ а  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у износу од 23.340,64
динара ,  ј ер  ни је
обрачуната у складу
са законом.

Оспорава  се  део
п о т р а ж и в а њ а  з а
законску  затезну
камату на трошкове у
износу  од  4,607,07
д и н а р а , ј е р  н и ј е
обрачуната у складу
са законом.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 84.931,26 84.931,26 0,00б

0,00 20.910,00 20.910,00 0,00в

0,00 17.313,43 17.313,43 0,00г

0,00 0,00 61.590,62 0,00
20.910,00
12.706,36 0,00

23.340,64 з

0,00
4.607,07и

Опис потраживања:  Потраживање по пресуди Суда
Правни основ: Пресуда Општинског суда у Руми бр. П.1-508/07 од 19.11.2007.године.
а.
Потраживање за главни дуг по основу пресуде Општинског суда у Руми бр. П.1-508/07 укупан износ од 92.000,00 динара и то:

- 56.000,00 динара за зараде за месеце јун-децембар 2006.године
- 36.000,00 динара за зараде за месеце јануар-мај 2007.године

б.
Потражује законску затезну камату на главни дуг и то на :

- 56.000,00 динара почев од 31.07.2007.године до 11.01.2012.године ЗЗК у износу од 51.697,28 динара.
- 36.000,00 динара почев од 31.07.2007.године до 11.01.2012.године ЗЗК у износу од 33.233,98 динара.

Укупно потраживање за законску затезну камату на главни дуг износи 84.931,26 динара.

Потражује и камату од покретања стечаја па до исплате, уколико се стекну услови.

в.
Потражује за трошкове по основу пресуде Општинског суда у Руми бр.
П.1-508/07 укупан износ од 20.910,00 динара.

г.
Потражује законску затезну камату на трошкове и то на:

- 20.910,00 динара почев од 19.11.2007.године до 11.01.2012.године у износу од 17.313,43 динара.

д.
Признато је потраживање за главни дуг у целости.
ђ.
Признаје се део потраживања по основу законске затезне камате на главни дуг у износу од 61.590,62 динара.
е.
Признато је потраживање по основу трошкова у целости.
ж.
Потраживање за законску затезну камату на трошкове признато је у износу од 12.706,36 динара.
з.
Оспорава се део потраживања за законску затезну камату на главни дуг у износу од 23.340,64 динара, јер није обрачуната у складу са законом.
и.
Оспорава се део потраживања за законску затезну камату на трошкове у износу од 4,607,07 динара,јер није обрачуната у складу са законом.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Душана Јерковића бр. 61

 д, ђ, е

У К У П Н О: 0,00 253.912,97 253.912,97 0,00 0,00 0,00 219.137,35 0,00 34.775,62

270 0,00 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 Потражује  и  камату
од покретања стечаја
п а  д о  и с п л а т е ,
уколико  се  стекну
услови.

0,00
О с п о р а в а  с е
потраживање за део
законске  затезне
камате на главни дуг
у износу од 30.306,11
динара ,  ј ер  ни је
обрачуната у складу
са законом.

О с п о р а в а  с е
потраживање за део
законске  затезне
камате на трошкове у
износу  од  4.469,51
динара ,  ј ер  ни је
обрачуната у складу
са законом.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 104.847,64 104.847,64 0,00б

0,00 20.160,00 20.160,00 0,00в

0,00 16.905,33 16.905,33 0,00г

0,00 0,00 74.541,53 0,00
20.160,00
12.435,82 0,00

30.306,11ж

0,00
4.469,51 з

Опис потраживања:  Потраживање по пресуди Суда
Правни основ: Пресуда Општинског суда у Руми бр. П.1-490/07 од 27.11.2007.године.
а.
Потраживање за главни дуг по основу пресуде Општинског суда у Руми бр. П.1-490/07 укупан износ од 112.000,00 динара и то :

-20.000,00 динара за зараде за месеце фебруар-април 2005. године
-56.000,00 динара за зараде за месеце јун -децембар 2006. године
-36.000,00 динара за зараде за месеце јануар-април и до 15.маја. 2007.године
б.
Потражује законску затезну камату на главни дуг почев од 12.07.2007.године до 11.01.2012.године и то на:

- 20.000,00 динара ЗЗК у износу од  18.7122,84 динара
- 56.000,00 динара ЗЗК у износу од  52.423,82 динара
- 36.000,00 динара ЗЗК у износу од  33.700,98 динара

Потражује законску затезну камату на главни дуг у износу од 104.847,64 динара.

Потражује и камату од покретања стечаја па до исплате, уколико се стекну услови.

в.
Потражује  трошкове по основу пресуде Општинског суда у Руми бр. П.1-490/07 и то износ од 20.610,00 динара .

г.
Потражује законску затезну камату на трошкове и то на износ од 20.610,00 динара почев од 27.11.2007.године до 11.01.2012.године ЗЗК у износу од 16.905,33 динара.

д.
Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дугу износу од 74.541,53 динара.
ђ.
Признаје се у целости потраживвање за трошкове.
е.
Признаје се потраживвање за законску затезну камату на трошкове у износу од 12.435,82 динара.
ж.
Оспорава се потраживање за део законске затезне камате на главни дуг у износу од 30.306,11 динара, јер није обрачуната у складу са законом.

з.
Оспорава се потраживање за део законске затезне камате на трошкове у износу од 4.469,51 динара, јер није обрачуната у складу са законом.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, 7. Војвођанске ударне бригаде

бр.7

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 215.484,77 215.484,77 0,00 0,00 0,00 186.116,70 0,00 29.368,07

271 0,00 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 Потражује  и  камату
од покретања стечаја
п а  д о  и с п л а т е ,
уколико  се  стекну
услови.

0,00
О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у износу од 24.924,60
динара ,  ј ер  ни је
обрачуната у складу
са законом.

О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на трошкове у
износу  од  4.443,47
динара ,  ј ер  ни је
обрачуната у складу
са законом.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 86.187,88 86.187,88 0,00б

0,00 20.490,00 20.490,00 0,00в

0,00 16.806,89 16.806,89 0,00г

0,00 0,00 61.263,28 0,00
20.490,00
12.363,42 0,00

24.924,60 з

0,00
4.443,47и

Опис потраживања:  Потраживање по пресуди Суда
Правни основ: Пресуда Општинског суда у Руми бр. П.1-481/07 од 27.11.2007.године.
а.
Потраживање за главни дуг по основу пресуде Општинског суда у Руми бр. П.1-481/07 укупан износ од 92.000 динара и то:

-56.000,00 динара за зараде за месеце јун-децембар 2005. године
-36.000,00 динара за зараде за месеце јануар-мај 2007. године
б.
Потражује законску затезну камату на главни дугпочев од 11.07.2007.године до 11.01.2012.године и то на:

- 56.000,00 динара ЗЗК у износу од 52.462,23 динара
- 36.000,00 динара ЗЗК у износу од 33.725,65 динара

Потражује укупно по основу законске затезне камате на главни дуг износ од 86.187,88 динара.

Потражује и камату од покретања стечаја па до исплате, уколико се стекну услови.
в.
Потраживање за трошкове по основу пресуде Општинског суда у Руми бр. П.1-481/07 у износу од 20.490,00 динара.
г.
Потражује законску затезну камату на износ трошкове од:

- 20.490,00 динара почев од 27.11.2007.године до 11.01.2012.године и то ЗЗК у износу од 16.806,89 динара.

д.
Признаје се у целости потраживање за главни дуг.
ђ.
Признато је  потраживање по основу законске затезне камате на главни дуг у износу од 61.263,28 динара.
е.
Потраживање за трошкове је признато у целости.
ж.
Потраживање по основу законске затезне камате на трошкове је признато у износу од 12.363,42 динара.
з.
Оспорава се потраживање за законску затезну камату на главни дуг у износу од 24.924,60  динара, јер није обрачуната у складу са законом.
и.
Оспорава се потраживање за законску затезну камату на трошкове у износу од 4.443,47  динара, јер није обрачуната у складу са законом.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Жарковац, Румска бр. 42

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 239.942,48 239.942,48 0,00 0,00 0,00 202.037,96 0,00 37.904,52

272 0,00 98.676,72 98.676,72 0,00 0,00 0,00 98.676,72 Потражује  и  камату
од покретања стечаја
п а  д о  и с п л а т е ,
уколико  се  стекну
услови.

0,00
Оспорава  се  део
п о т р а ж и в а њ а  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у износу од 33.291,53
динара ,  ј ер  ни је
обрачунато у складу
са законом.

Оспорава  се  део
п о т р а ж и в а њ а  з а
законску  затезну
камату натрошкове у
износу  од  4.612,99
динара ,  ј ер  ни је
обрачунато у складу
са законом.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 104.058,33 104.058,33 0,00б

0,00 20.430,00 20.430,00 0,00в

0,00 16.777,43 16.777,43 0,00г

0,00 0,00 70.766,80 0,00
20.430,00
12.164,44 0,00

33.291,53 з

0,00
4.612,99и

Опис потраживања:  Потраживање по пресуди Суда
Правни основ: Пресуда Општинског суда у Руми бр. П.1-488/07 од 26.11.2007.године
а.
Потраживање за главни дуг по основу пресуде Општинског суда у Руми бр. П.1-488/07 од 26.11.2007.године укупан износ од 98.676,72 динара.

б.
Потражује законску затезну камату на главни дуг  по пресуди Суда и то:

- на 3.607,60 динара почев од 15.03.2005.године до 11.01.2012.године ЗЗК у износу од 6.456,77 динара
- на 5.112,64 динара почев од 30.04.2005.године до 11.01.2012.године ЗЗК у износу од 8.873,18 динара
- на 5.956,48 динара почев од 30.05.2005.године до 11.01.2012.године ЗЗК у износу од 10.089,73 динара
- на 48.000 динара почев од 12.07.2007.године до 11.01.2012.године ЗЗК у износу од 44.934,67 динара
- на 36.000,00 динара почев од 12.07.2007.године до 11.01.2012.године ЗЗК у износу од 33.700,98 динара

Укупно потражује законску затезну камату у износу од 104.058,33 динара.

Потражује и камату од покретања стечаја па до исплате, уколико се стекну услови.

в.
Потражује трошкове парничног поступка по пресуди Општинског суда у Руми бр. П.1-488/07 од 26.11.2007.године  у износу од 20.430,00 динара.
г.
Потражује законску затезну камату на трошкове парничног поступка по пресуди Општинског суда у Руми бр. П.1-488/07 од 26.11.2007.године  на износу од 20.430,00 динара ЗЗК у износу од 16.777,43 динара.
д.
Потраживање за главни дуг признато је у целости.
ђ.
Потраживање за законску затезну камату на главни дуг признато је у износу од 70.766,80 динара.
е.
Признаје се у целости потраживање по основу трошкова  у износу од 20.430 динара.
ж.
Признаје се  потраживање по основу законске затезне камате на трошкове и то обрачунату од 11.12.2007. године (15 дана од дана извршности пресуде) у износуод 12.164,44 динара.
з.
 Оспорава се део потраживања за законску затезну камату на главни дуг у износу од 33.291,53 динара, јер није обрачунато у складу са законом.
и.
Оспорава се део потраживања за законску затезну камату натрошкове у износу од 4.612,99 динара, јер није обрачунато у складу са законом.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, насеље Тивол Л-1 улаз 3/17

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 214.992,66 214.992,66 0,00 0,00 0,00 186.938,66 0,00 28.054,00

273 0,00 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 Потражује  и  камату
од покретања стечаја
п а  д о  и с п л а т е ,
уколико  се  стекну
услови.

0,00
О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у износу од 23.340,64
динара  ,  јер  није
обрачунато у складу
са законом.

О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у износу од 4.713,36
д и н а р а  ,  ј е р  н е
постоји правни основ
,  о д н о с н о  н и ј е
обрачунато у складу
са законом.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 84.931,26 84.931,26 0,00б

0,00 20.910,00 20.910,00 0,00в

0,00 17.151,40 17.151,40 0,00г

0,00 0,00 61.590,62 0,00
20.910,00
12.438,04 0,00

23.340,64 з

0,00
4.713,36и

Опис потраживања:  Потраживање по пресуди Суда
Правни основ: Пресуда Општинског суда у Руми бр.П.1 -503/07 од 27.11.2007.године.
а.
Потраживање за главни дуг по основу пресуде Општинског суда у Руми бр. П.1 -503/09 од 27.11.2007.године  укупан износ од 92.000,00 динара и то:

- 56.000,00 динара за зараде за месеце јун-децембар 2006.године
- 36.000,00 динара за зараде за месеце јануар-април 2006.године и пола маја 2007.године.
б.
Потражује законску затезну камату на главни дуг и то:

- на 56.000,00 динара почев од 31.07.2007.године до 11.01.2012.године ЗЗК у износу од 51.697,28 динара
- на 36.000,00 динара почев од 31.07.2007.године до 11.01.2012.године ЗЗК у износу од 33.233,98 динара

Потражује ЗЗК укупно 84.931,26 динара.

Потражује и камату од покретања стечаја па до исплате, уколико се стекну услови.

в.
Потраживање за трошкове по основу пресуде Општинског суда у Руми бр. П.1 -503/09 од 27.11.2007.године износ од 20.910,00 динара.
г.
Потражује законску затезну камату на трошкове на износ од 20.910,00 динара почев од 27.11.2007.године до 11.01.2012.године и то ЗЗК у износу од 17.151,40 динара.

д.
Потраживање за главни дуг признато је у целости.
ђ.
Потраживање законске затезне камате на  главни дуг признато је у износу од 61.590,62 динара.
е.
Потраживање за трошкове признато је у целости.
ж.
Признаје се  законска затезна камата на трошкове на износ од 20.910 динара обрачуната почев од 12.12.2007.године (15 дана од дана извршности пресуде до 11.01.2012.године и то ЗЗК у износу од 12.438,04 динара
з.
Оспорено је потраживање за законску затезну камату на главни дуг у износу од 23.340,64 динара , јер није обрачунато у складу са законом.
и.
Оспорено је потраживање за законску затезну камату на главни дуг у износу од 4.713,36 динара , јер не постоји правни основ , односно није обрачунато у складу са законом.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 176.255,13 176.255,13 0,00 0,00 0,00 176.255,13 0,00 0,00

274 0,00 141.900,00 141.900,00 0,00 0,00 0,00 141.900,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 34.355,13 34.355,13 0,00б

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

0,00 0,00 34.355,13 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ:
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 12.07.2010. године
                               износ од 141.900,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 34.355,13 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 12.07.2010. године
                               износ од 141.900,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 34.355,13 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

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 104.584,39 104.584,39 0,00 0,00 0,00 104.584,39 0,00 0,00

275 0,00 80.501,00 80.501,00 0,00 0,00 0,00 80.501,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 24.083,39 24.083,39 0,00б

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

0,00 0,00 24.083,39 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ:
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 24.02.2010. године
                               износ од 80.501,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 24.083,39 динара.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 24.02.2010. године
                               износ од 80.501,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 24.083,39 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Светог Саве 44 А

У К У П Н О: 0,00 183.400,00 183.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.400,00

276 0,00 183.400,00 183.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.400,00
О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  з а
главни дуг у целости
јер  није  достављен
правни  основ  за
н а в е д е н о
п о т р а ж и в а њ е .

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 отпремнину при одласку у пензију
Правни основ: Није достављен правни основ
а.
Потражује отпремнину коју није добила при одласку у пензију у укупном износу од 183.400,00 динара.
б.
Оспорено је потраживање за главни дуг у целости јер није достављен правни основ за наведено потраживање (у складу са чланом 111.став 1.. тачка 4. закона о стечају прописано је да пријава мора да саджи правни основ 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. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Фрушкогорска бр.11

У К У П Н О: 0,00 183.400,00 183.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.400,00

277 0,00 183.400,00 183.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.400,00
О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  з а
главни дуг у целости
јер  није  достављен
правни  основ  за
н а в е д е н о
п о т р а ж и в а њ е .

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 отпремнину
Правни основ: Није достављен правни основ
а.
Потражује за отпремнину при одласку у пензију износ од 183.400,00 динара.
б.
Оспорено је потраживање за главни дуг у целости јер није достављен правни основ за наведено 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. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Јеленачка 2

в, г

У К У П Н О: 0,00 2.108.533,56 2.108.533,56 0,00 0,00 0,00 1.258.648,09 0,00 849.885,47

278 0,00 1.383.901,44 1.383.901,44 0,00 0,00 0,00 1.012.517,72 Потражује  и  камату
о д  о т в а р а њ а
стечајног поступка па
до  исплате  главног
ду га ,  у колико  се
стекну  услови .

371.383,72 О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
г л а в н и  д у г :
-за неплаћене услуге
и з н о ш е њ а  и
депоновања  смећа
п о  м е с е ч н и м
фактурама за период
од 01.11.2005. године
до 3
28.02.2009. године, у
укупном  износу  од
371.383,72  динара.
Н а в е д е н о
п о т р а ж и в а њ е  ј е
з а с т а р е л о
п о т р а ж и в а њ е
повериоца,  јер  је  из
периода  преко  3
г о д и н е  о д
подношења  пријаве
повериоца.
Оспорава  се  део
потраживања и то за
законску  затезну
камату на главни дуг
за неплаћене услуге
и з н о ш е њ а  и
депоновања  смећа
п о  м е с е ч н и м
фактурама за период
од 01.11.2005. године
д о  2 1 . 0 1 . 2 0 0 9 .
г о д и н е ,  и  т о  у
укупном  износу  ЗЗК
478.501,75  динара.
Н а в е д е н о
п о т р а ж и в а њ е  с е
о с п р а в а  ј е  р  ј е
застарело  и  односи
се  на  период  преко
т р и  г о д и н е   о д
подношења  пријаве
повериоца.

а дГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 724.632,12 724.632,12 0,00б

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

0,00 0,00 246.130,37 0,00
0,00
0,00 0,00

478.501,75ђ

0,00
0,00
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Опис потраживања:  Потражује за неплаћене услуге изношења и депоновања смећа по месечним фактурама за период од 01.11.2005. године до 31.12.2011. године.
Правни основ: Фактуре за наведени период.
а. Потражује за главни дуг.
-за неплаћене услуге изношења и депоновања смећа по месечним фактурама за период од 01.11.2005. године до 31.12.2011. године, у укупном износу од 1.383.901,44 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг за неплаћене услуге изношења и депоновања смећа по месечним фактурама за период од 01.11.2005. године до 31.12.2011. године, а на износу од 1.383.901,44 динара главног дуга.
Укупно потражује ЗЗК 724.632,12 динара, обрачунату до дана покретања стечајног поступка.
Потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга, уколико се стекну услови.
в. Признаје се потраживање за главни дуг:
-за неплаћене услуге изношења и депоновања смећа по месечним фактурама за период од 12.01.2009. године до 31.12.2011. године, у укупном износу од      динара.
 Потраживање се односи за период:

- 2009. годину 5 месечних фактура по 31.152,60 динара што износи 155.763,00 динара.
- 2009. годину 7 месечних фактура по 33.631,20 динара што износи 235.418,40 динара.
- 2010. годину 1 месечна фактура у износу од 33.631,20 динара
- 2010. годину 11 месечних фактура по 33.623,80 динара што износи 369.861,80 динара.
- 2011. годину 4 месечних фактура по 37.179,00 динара што износи 148.716,00
- 2011. годину 8 месечних фактура по 8.262,00 динара што износи 66.096,00 динара.
- 2012. годину за период од 01.01. до 11.01.2012.године инос од  3.031,32 динара.
Укупан износ признатих потраживања односи се на период до 3 године од подношења пријаве потраживања повериоца и износи укупно 950.212,92 динара.
г. Признаје се потраживање за  законску затезну камату на главни дуг за неплаћене услуге изношења и депоновања смећа по месечним фактурама за период од 17.03.2009. године до 31.12.2011. године, и то у укупном износу ЗЗК        динара.

д.
Оспорава се потраживање за главни дуг:
-за неплаћене услуге изношења и депоновања смећа по месечним фактурама за период од 01.11.2005. године до 28.02.2009. године, у укупном износу од 371.383,72 динара.
Наведено потраживање је застарело потраживање повериоца, јер је из периода преко 3 године од подношења пријаве повериоца.
ђ.
Оспорава се део потраживања  за  законску затезну камату на главни дуг за неплаћене услуге изношења и депоновања смећа по месечним фактурама за период од 01.11.2005. године до 28.02.2009. године, и то у укупном износу ЗЗК 478.501,75
динара.

Наведено потраживање се осправа је р је застарело и односи се на период преко три године  од подношења пријаве повериоца.
ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.

пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума

в, г

У К У П Н О: 0,00 83.101,95 83.101,95 0,00 0,00 0,00 83.101,95 0,00 0,00

279 0,00 63.891,00 63.891,00 0,00 0,00 0,00 63.891,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 19.210,95 19.210,95 0,00б

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

0,00 0,00 19.210,95 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ:
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 03.03.2010. године
                               износ од 63.891,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 19.210,95 динара.

Потражује и ЗЗК на укупна потраживања и то за период од 12.01.2012.године па до коначне исплате, уколико преостану расположива средства.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 03.03.2010. године
                               износ од 63.891,00 динара.
г. Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред- износ од 19.210,95 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Саве Ковачевича бр. 57

в, г

У К У П Н О: 0,00 68.769,70 68.769,70 0,00 0,00 0,00 68.769,70 0,00 0,00

280 0,00 52.650,00 52.650,00 0,00 0,00 0,00 52.650,00 Признаје се  законска
затезна  камата  на
износ главног дуга за
п е р и о д  о д
12.01.2012. године па
до  коначне  исплате,
на  основу  члана  85
став  3  ЗОС.

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 16.119,70 16.119,70 0,00б

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

0,00 0,00 16.119,70 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  потраживање по основу неисплаћених зарада
Правни основ:
а. Потражује за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 05.02.2010. године
                               износ од 52.650,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 16.119,70 динара.

Потражује и ЗЗК на укупна потраживања и то за период од 12.01.2012.године па до коначне исплате, уколико преостану расположива средства.
в. Признаје се потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  за период од 01.10.2009. године до 05.02.2010. године
                               износ од 52.650,00 динара.
г. Признаје се потраживање за  законску затезну камату на главни дуг по основу неисплаћених зарада:

-трећи исплатни ред-  износ од 16.119,70 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Орловићева бб

У К У П Н О: 0,00 441.793,69 441.793,69 0,00 0,00 0,00 441.793,69 0,00 0,00

281 0,00 420.408,23 420.408,23 0,00 0,00 0,00 420.408,23 Потражује камату од
дана  подношења
п р и ј а в е  (  о д
15.03.2012.  године)
па  до  исплате.

0,00 О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
по основу Решења о
и з в р ш е њ у
Привредног  суда  у
Сремској Митровици
п о с л .  б р .
ИВ.1156/2011. године
од 28.07.2011. године
на  износ  утврђен
Решењем за период
од 21.07.2011. године
до коначне  исплате,
јер  потраживање  за
ЗЗК  није  исказано  у
номиналном  износу.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00б

0,00 21.385,46 21.385,46 0,00в

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

0,00 0,00 0,00 0,00
21.385,46

0,00 0,00

0,00 г

0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу Решења о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици посл. бр. ИВ.1156/2011. године од 28.07.2011. године , као и по основу неплаћених фактура за испоручену воду у 2011. години.
Правни основ: Решење о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици посл. бр. ИВ.1156/2011. године од 28.07.2011. године.

Фактуре за испоручену воду.
а. Потражује за главни дуг:
- по основу Решења о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици посл. бр. ИВ.1156/2011. године од 28.07.2011. године  у износу од 289.273,12 динара
-по основу неплаћених фактура за испоручену воду у 2011. години и то у износу од 131.135,11 динара.

Укупно потражује за главни дуг 420.408,23 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг:

- по основу Решења о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици посл. бр. ИВ.1156/2011. године од 28.07.2011. године  на износ утврђен Решењем за период од 21.07.2011. године до коначне исплате.

Потраживање за ЗЗК није исказано у номиналном износу, нити је достављен обрачун камате.

в. Потражује трошкове по основу Решења о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици посл. бр. ИВ.1156/2011. године од 28.07.2011. године  у износу од 21.385,46 динара.

г. Оспорава се потраживање за  законску затезну камату на главни дуг по основу Решења о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици посл. бр. ИВ.1156/2011. године од 28.07.2011. године  на износ утврђен Решењем за период од
21.07.2011. године до коначне исплате, јер потраживање за ЗЗК није исказано у номиналном износу.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, С.П.Крцуна 108

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 267.119,45 267.119,45 0,00 0,00 0,00 266.752,31 0,00 367,14

282 0,00 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е  п о
о с н о в у  з а к о н с к е
затезне  камате  у
висини  од  367,14
д и н а р а ,  к о ј а  ј е
о б р а ч у н а т а  з а
п е р и о д  н а к о н
11.01.2012.  године,
као  дана  отварања
стечајног  поступка,
па  до  20.01.2012.
године и пријављена
противно  одредби
члана  85.  став  1.
Закона  о  стечају.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 105.224,83 105.224,83 0,00б

0,00 32.762,00 32.762,00 0,00в

0,00 17.132,62 17.132,62 0,00г

0,00 0,00 104.857,69 0,00
32.762,00
17.132,62 0,00

367,14 з

0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање утврђено и досуђено Решењем Општинског суда у Руми бр. И-428/09 од 28.04.2009.године.
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми бр. И-428/09 од 28.04.2009.године.
а. Потраживање за главни дуг по основу решења Општинског суда у Руми бр. И-428/09 укупан износ од 112.000,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг од 112.000,00 динара и то у износу ЗЗК од 105.224,83 динара
в. Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 20.610,00 динара.
- на име трошкова извршења износ од 12.152,00 динара.
Укупни трошкови износе 32.762,00 динара.

г. Потражује законску затезну камату на трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 20.610,00 динара, износ ЗЗК од 17.130,62 динара

д. Признаје се пријављено потраживање на оснвоу главниг дуга у висини од 112.000,00 динара, досуђено Решењем Општинског суда у Руми бр. И-428/09. од 28.04.2009. године.
ђ. Делимично се признаје пријављено потраживање по основу законске затезне камате у висини од 104.857,69 динара, која је обрачуната до 11.01.2012. године, као дана отварања стечајног поступка.
е. Признаје се потраживање по основу трошкова поступка у висини од 32.762,00 динара, које чине :
- трошкови парничног поступка у висини од 20.610,00 динара;
- трошкови извршног поступка у висини од 12.152,00 динара.

ж. Признаје се потраживање по основу законске затезне камате обрачунате на трошкове парничног поступка (20.610,00 динара)у висини од 17.130,62 динара.

з. Делимично се оспорава пријављено потраживање по основу законске затезне камате у висини од 367,14 динара, која је обрачуната за период након 11.01.2012. године, као дана отварања стечајног поступка, па до 20.01.2012. године и
пријављена противно одредби члана 85. став 1. Закона о стечају.

248.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, М.П камењар 56

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 266.890,44 266.890,44 0,00 0,00 0,00 266.459,68 0,00 430,76

283 0,00 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е  п о
о с н о в у  з а к о н с к е
затезне  камате  на
износ главног дуга у
висини  од  367,78
динара,  као  и  по
о с н о в у  з а к о н с к е
з а т е з н е  к а м а т е
о б р а ч у н а т е  н а
трошкове парничног
поступка у висини од
62,98 динара. Камате
с у  о б р а ч у н а т е  и
п р и ј а в љ е н е  з а
п е р и о д  н а к о н
11.01.2012.  године,
као  дана  отварања
стечајног  поступка,
па  до  20.01.2012.
г о д и н е  и  ш т о  ј е
противно  одредби
члана  85.  став  1.
Закона  о  стечају.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 105.378,66 105.378,66 0,00б

0,00 32.640,00 32.640,00 0,00в

0,00 16.871,78 16.871,78 0,00г

0,00 0,00 105.010,88 0,00
32.640,00
16.808,80 0,00

367,78 з

0,00
62,98и

Опис потраживања:  Потраживање досуђено Решењем Општинског суда у Руми бр. И-143/09 од 11.02.2009.године.
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми бр. И-143/09 од 11.02.2009.године.
а. Потраживање за главни дуг по основу решења Општинског суда у Руми бр. И-143/09 укупан износ од 112.000,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг од 112.000,00 динара и то у износу ЗЗК од 105.378,66 динара
в. Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 20.490,00 динара.
- на име трошкова извршења износ од 12.150,00 динара.
Укупни трошкови износе 32.640,00 динара.

г. Потражује законску затезну камату на трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 20.490,00 динара, износ ЗЗК од 16.871,78 динара

д. Признаје се пријављено потраживање на основу главног дуга у висини од 112.000,00 динара, досуђено Решењем Општинског суда у Руми бр. И-143/09. од 11.02.2009. године.
ђ. Делимично се признаје пријављено потраживање по основу законске затезне камате у висини од 105.010,88 динара, која је обрачуната до 11.01.2012. године, као дана отварања стечајног поступка.
е. Признаје се потраживање по основу трошкова поступка у висини од 32.640,00 динара, које чине :
- трошкови парничног поступка у висини од 20.490,00 динара;
- трошкови извршног поступка у висини од 12.150,00 динара.

ж. Делимично се признаје потраживање по основу законске затезне камате обрачунате на трошкове парничног поступка (20.490,00) у висини од 16.808,80 динара.
з. Делимично се оспорава пријављено потраживање по основу законске затезне камате у висини од 367,78 динара, која је обрачуната за период након 11.01.2012. године, као дана отварања стечајног поступка, па до 20.01.2012. године и
пријављена противно одредби члана 85. став 1. Закона о стечају.

и. Делимично се оспорава пријављено потраживање по основу законске затезне камате обрачунате на трошкове парничног поступка у висини од 62,98 динара, која је обрачуната за период након 11.01.2012. године, као дана отварања стечајног
поступка, па до 20.01.2012. године и пријављена противно одредби члана 85. став 1. Закона о стечају.

249.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, П.Кочића 45Б

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 247.905,62 247.905,62 0,00 0,00 0,00 247.504,98 0,00 400,64

284 0,00 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е  п о
о с н о в у  з а к о н с к е
затезне  камате  на
износ главног дуга у
висини  од  367,23
динара,  као  и  по
о с н о в у  з а к о н с к е
з а т е з н е  к а м а т е
о б р а ч у н а т е  н а
трошкове парничног
поступка у висини од
33,41 динара. Камате
с у  о б р а ч у н а т е  и
п р и ј а в љ е н е  з а
п е р и о д  н а к о н
11.01.2012.  године,
као  дана  отварања
стечајног  поступка,
па  до  20.01.2012.
г о д и н е  и  ш т о  ј е
противно  одредби
члана  85.  став  1.
Закона  о  стечају.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 103.769,24 103.769,24 0,00б

0,00 23.068,20 23.068,20 0,00в

0,00 9.068,18 9.068,18 0,00г

0,00 0,00 103.402,01 0,00
23.068,20

9.034,77 0,00

367,23 з

0,00
33,41и

Опис потраживања:  Потраживање досуђено Решењем Општинског суда у Руми бр. И-1046/08 од 02.12.2008.године.

Правни основ: Решење Општинског суда у Руми бр. И-1046/08 од 02.12.2008.године.
а. Потраживање за главни дуг по основу решења Општинског суда у Руми бр. И-1046/08 укупан износ од 112.000,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг од 112.000,00 динара и то у износу ЗЗК од 103.769,24 динара
в. Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 10.910,00 динара.
- на име трошкова извршења износ од 12.158,20 динара.
Укупни трошкови износе 23.068,20 динара.

г. Потражује законску затезну камату на трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 10.910,00динара, износ ЗЗК од 9.068,18 динара.

д. Признаје се пријављено потраживање на основу главног дуга у висини од 112.000,00 динара, досуђено Решењем Општинског суда у Руми бр. И-1046/08 од 02.12.2008. године.
ђ. Делимично се признаје пријављено потраживање по основу законске затезне камате у висини од 103.402,01 динара, која је обрачуната до 11.01.2012. године, као дана отварања стечајног поступка.
е. Признаје се потраживање по основу трошкова поступка у висини од 23.068,20 динара, које чине :
- трошкови парничног поступка у висини од 10.910,00  динара;
- трошкови извршног поступка у висини од 12.158,20 динара.

ж. Делимично се признаје потраживање по основу законске затезне камате обрачунате на трошкове парничног поступка (10.910,00 динара) у висини од 9.034,77 динара.
з. Делимично се оспорава пријављено потраживање по основу законске затезне камате на главни дуг у висини од 367,23 динара, која је обрачуната за период након 11.01.2012. године, као дана отварања стечајног поступка, па до 20.01.2012. године
и пријављена противно одредби члана 85. став 1. Закона о стечају.

и. Делимично се оспорава пријављено потраживање по основу законске затезне камате обрачунате на трошкове парничног поступка у висини од 33,41 динара, која је обрачуната за период након 11.01.2012. године, као дана отварања стечајног
поступка, па до 20.01.2012. године и пријављена противно одредби члана 85. став 1. Закона о стечају.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 2.529.429,13 2.529.429,13 0,00 0,00 0,00 2.529.429,13 0,00 0,00

285 0,00 2.332.490,14 2.332.490,14 0,00 0,00 0,00 2.332.490,14 0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 119.369,49 119.369,49 0,00б

0,00 77.569,50 77.569,50 0,00в

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

0,00 0,00 119.369,49 0,00
77.569,50

0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање за утрошену, неизмирену електричну енергију пријављени на основу Решења о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици, посл. бр. ИВ. 930/2011 од 30.06.2011. години.
Правни основ: Решење о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици, посл. бр. ИВ. 930/2011 од 30.06.2011. године;

Рачуни за утрошену електричну енергију.
а. Потражује за главни дуг-

-неизмирене обавезе  по основу утрошка електричне енергије у износу од 229.558,34 динара.

-по основу Решења о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици, посл. бр. ИВ. 930/2011 од 30.06.2011. године износ од 2.102.931,89 динара

Укупно потраживање за главни дуг износи 2.332.490,14  динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг по основу Решења о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици, посл. бр. ИВ. 930/2011 од 30.06.2011. године и то на следеће износе:
    -на  2.296.949,92 динара, за период од 01.06.2011. године до 17.06.2011.
     године ,  износ ЗЗК од 11.026,71 динара.
    -на  2.102.931,89 динара, за период од 18.06.2011. године до 11.01.2012.
     године ,  износ ЗЗК од 108.342,78 динара.

Укупно потраживање за главни дуг износи 119.369,49  динара.
в. Потражује трошкове судског извршног поступка по основу Решења о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици, посл. бр. ИВ. 930/2011 од 30.06.2011. године и то у износу од 77.569,50 динара.

г. Признаје се пријављено потраживање на име главног дуга у висини од 2.332.490,14 динара, и то :

-неизмирене обавезе  по основу утрошка електричне енергије у износу од 229.558,34 динара, по приложеним рачунима;
-по основу Решења о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици, посл. бр. ИВ. 930/2011 од 30.06.2011. године износ од 2.102.931,89 динара

д. Признаје се пријављено потраживање по основу законске затезне камате обрачунате на износ главни дуг у висини од 119.369,49  динара. Обрачун камате извршен је у складу са Решењем о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици,
посл. бр. ИВ. 930/2011 од 30.06.2011. године.

ђ. Признаје се пријављено потраживање по основу трошкове судског извршног поступка досуђених Решењем о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици, посл. бр. ИВ. 930/2011 од 30.06.2011. године, у висини од 77.569,50 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Министарство финансија- Пореска
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало

в, г

У К У П Н О: 0,00 74.799.963,04 74.799.963,04 0,00 5.472.047,24 75.214,79 69.252.701,01 0,00 0,00

286 0,00 48.129.092,49 48.129.092,49 0,00 5.472.047,24 74.125,00 42.582.920,25 0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 26.670.870,55 26.670.870,55 0,00б

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

0,00 1.089,79 26.669.780,76 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00
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Опис потраживања:  Потраживања за порезе и доприносе и то укупно 17 појединачних врста пореских потраживања.
Правни основ: Записник број 47-00080/2012-0229-001 од 14.03.2012. године;

Настале пореске обавезе.
а.
Потражује за главни дуг исказано  по исплатним редовима следеће:

 -у 1. исплатном реду:

4.  допринос за ПИО на терет запослених(840-721111843-18)
    2.736.023,62 динара;

8.  допринос за ПИО на терет послодавца(840-721212843-46)
     2.736.023,62 динара;

Потраживање за главни дуг у 1. исплатном реду је:       5.472.047,24 динара.

 -у 2. исплатном реду:

3.  порез на додату вредност(840-714112843-10)                   74.125,00 динара;

Потраживање за главни дуг у 2. исплатном реду је:               74.125,00 динара

 -у 3. исплатном реду:

1.  порез на зараде (840-711111843-52)                            9.101.673,64  динара;
2.  порез на друге приходе (840-7111843-30)                        11.633,75  динара;
3.  порез на додату вредност(840-714112843-10)               664.527,59  динара;
4.  допринос за ПИО на терет запослених(840-721111843-18)
                                                                                                                  0    динара;
5.  допринос за ПИО(840-721117843-60)                                    6.076,13 динара;
6.  допринос за здравство натерет запосленог
     (840-721121843-88)                                                         13.511.580,44 динара;
7.  допринос за незапосленост на терет запослених(840-721131843-61)
                                                                                                 1.942.379,44 динара;
8.  допринос за ПИО на терет послодавца(840-721212843-46)
                                                                                                                    0  динара;
9.  допринос за ПИО лица на породиљскомо одсусутву(840-721217843-81)
                                                                                                         3.148,78 динара;
10.допринос за здравство на терет посодавца(840-721222843-19)
                                                                                               15.107.097,66 динара;
11.допринос за здравство лица на породиљском одсуству(840-721223843-26)
                                                                                                        9.488,66 динара;
12. доприност за незапослене на терет послодавца(840-721232843-89)
                                                                                                 2.071.918,76 динара;
13.допринос за незапослена лица на породиљском одсуству
     (840-721233853-96)                                                                     615,80 динара;
14.трошкови пореског поступка(840-742229843-16)              84.195,00 динара;
15.допринос за здравство- боловање(840-781316843-85)       5.623,23 динара;
16.допринос за ПИО-боловање                                                             0    динара;
17.трансфери од организација обавезног социјалног            62.961,37 динара.
    осигурања(840-781351843-39)

Потраживање за главни дуг у 3. исплатном реду је:    42.582.920,25 динара.

Укупно потраживање по основу главног дуга износи 48.129.092,49 динара.

б.
Потражује за камату на главни дуг исказано  по исплатним редовима следеће:

 -у 2. исплатном реду:

3.  порез на додату вредност(840-714112843-10)             1.089,79 динара;

Камата у 2. исплатном реду износи: 1.089,79 динара.

 -у 3. исплатном реду:
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1.  порез на зараде (840-711111843-52)                        5.246.960,68 динара;
2.  порез на друге приходе (840-7111843-30)                       5.957,02 динара;
3.  порез на додату вредност(840-714112843-10)              273.65342 динара;
4.  допринос за ПИО на терет запослених(840-721111843-18)
                                                                                     201.308,59 динара;
5.  допринос за ПИО(840-721117843-60)                              3.111,30 динара;
6.  допринос за здравство натерет запосленог(840-721121843-88)
                                                                                  8.641.137,27 динара;
7.  допринос за незапосленост на терет запослених(840-721131843-61)
                                                                                  1.102.421,63 динара;
8.  допринос за ПИОна терет послодавца(840-721212843-46)
                                                                               201.308,59 динара;
9.  допринос за ПИО лица на породиљскомо одсусутву(840-721217843-81)
                                                                                           210,15 динара;
10.допринос за здравство на терет посодавца(840-721222843-19)
                                                                                10.013.680,04 динара;
11.допринос за здравство лица на породиљском одсуству(840-721223843-26)
                                                                                         7.250,25 динара;
12. доприност за незапослене на терет послодавца(840-721232843-89)
                                                                                  1.188.233,72 динара;
13.допринос за незапослена лица на породиљском
     одсуству(с за здравство- боловање(840-781316843-85)        143,10 динара;
14.трошкови пореског поступка(840-742229843-16)            111.319,02 динара;
15.доприноси за здравствено боловање (840-781316843-85) 4.837,43 динара;
16.допринос за ПИО-боловање(840-781322843-30)                25.590,26 динара;
17.трансфери од организација обавезног социјалног
    осигурања(840-781351843-39)                                               45.275,47 динара.

Камата у 3. исплатном реду износи: 27.072.397,94 динара.

Камата обрачуната до 11.01.2012. године.

Укупан износ потраживања по основу камате износи 27.073.487,73 динара.

в.
Потраживање за главни дуг је признато у целости.
г.
Потраживање за законску затезну камату на главни дуг је признато у целости.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Фонд за развој Републике Србије
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало

в

У К У П Н О: 0,00 11.329.395,31 11.329.395,31 0,00 0,00 0,00 11.329.395,31 0,00 0,00

287 0,00 8.986.990,08 8.986.990,08 0,00 0,00 0,00 8.986.990,08 0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 2.342.405,23 2.342.405,23 0,00б

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

0,00 0,00 2.342.405,23 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу уговора о кредит и то за главни дуг, редовну уговорену камату и законску затезну камату.
Правни основ: Уговор о кредиту број 258 од 04.02.2005. године;
Уговор о кредиту број 851 од 31.03.2005. године;
Уговор о кредиту број 191 од 16.03.2006. године;
Анекс уговора о кредиту број 10817 од 27.09.2007. године.
а.
Потражују за главни дуг  по основу Уговора о кредиту 10817 од 27.09.2007. године износ од 8.986.990,08 динара.
Главни дуг подразумева доспели кредит у висини од 7.983.353,28 динара, као и кредит у отплати-недоспео дуг у износу од 1.003.636,80 динара.
б.
Потражују за  камату на главни дуг, а  по основу Уговора о кредиту 10817 од 27.09.2007. године, на износ од 8.986.990,08 динара, следеће:
- редовну уговорену камату у износу од 220.579,90 динара,
- законску затезну каматуу износу од 2.121.825,33 динара.

Укупни износ потраживања по основу камате износи 2.342.405,23 динара.
в. Признаје се пријављено потраживање по основу главног дуга у висини од  8.986.990,08 динара, на основу Уговора о кредиту 10817 од 27.09.2007. године.
Главни дуг подразумева доспели кредит у висини од 7.983.353,28 динара, као и кредит у отплати-недоспео дуг у износу од 1.003.636,80 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Жарковац, Максима Горког бр. 6

в, г

У К У П Н О: 0,00 985.613,99 985.613,99 0,00 0,00 0,00 985.613,99 0,00 0,00

288 0,00 689.004,00 689.004,00 0,00 0,00 0,00 689.004,00 Признаје се законска
затезна  камата  на
износ  главног  дуга,
од  дана  отварања
стечајног поступка па
д о  и с п л а т е ,  н а
основу  члана  85.
став  3 .  Закона  о
стеча ју

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 296.609,99 296.609,99 0,00б

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

0,00 0,00 296.609,99 0,00
0,00
0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање за накнаду штете досуђено Пресудом Општинског суда у Руми, посл. бр. XVI П.-622/2007 од 17.12.2008. године, као и законска затезна камата.
Правни основ: Пресуда Општинског суда у Руми, посл. бр. XVI П.-622/2007 од 17.12.2008. године
а. Потражује за главни дуг по основу Пресуде Општинског суда у Руми, посл. бр. XVI П.-622/2007 од 17.12.208. године и то следеће:
- на име накнаде штете у износу од 689.004,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг, а по основу Пресуде Општинског суда у Руми, посл. бр. XVI П.-622/2007 од 17.12.208. године, и то у износу од 296.609,99 динара, обрачунату од 24.04.2009. године до 11.01.2012. године.

в. Признаје се пријављено потраживање за износ главног дуга у висини од 689.004,00 динара, који је досуђен за накнаду штете правноснажном Пресудом Општинског суда у Руми, посл. бр. XVI П.-622/2007 од 17.12.2008. године.
г. Признаје се пријављено потраживање по основу законске затезне камате обрачунате на износ главног дуга,  у висини од 296.609,99 динара, за период почев од 24.04.2009. године, па до 11.01.2012. године, на основу Пресуде Општинског суда у
Руми, посл. бр. XVI П.-622/2007 од 17.12.208. године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Пећинци, Аутопут бб

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 538.545,75 538.545,75 0,00 0,00 0,00 538.545,75 0,00 0,00

289 0,00 174.408,00 174.408,00 0,00 0,00 0,00 174.408,00 Признаје се законска
затезна  камата  на
износ  главног  дуга,
од  дана  отварања
стечајног поступка па
д о  и с п л а т е ,  н а
основу  члана  85.
став  3 .  Закона  о
стеча ју

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 321.317,35 321.317,35 0,00б

0,00 42.820,40 42.820,40 0,00в

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

0,00 0,00 321.317,35 0,00
42.820,40

0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање накнаде штете која је досуђена Пресудом Трговинског суда у Сремској Митровици посл. бр. П.191/206 од 30.05.2006. године и Решењем о извршењу  Трговинског суда у Сремској Митровици посл. бр.И.294/2007
од 18.09.2007. године, као и ззк и трошкови поступака.
Правни основ: Пресуда Трговинског суда у Сремској Митровици посл. бр. П.191/206 од 30.05.2006. године;

Решење о извршењу  Трговинског суда у Сремској Митровици посл. бр.И.294/2007 од 18.09.2007. године.
а. Потражује за главни дуг, а по основу Пресуде Трговинског суда у Сремској Митровици посл. бр. П.191/206 од 30.05.2006. године и Решења о извршењу  Трговинског суда у Сремској Митровици посл. бр.И.294/2007 од 18.09.2007. године, следеће:

- на име накнаде штете износ од 174.408,00 динара.
б. Потражује законску затезну камату на главни дуг, а по основу Пресуде Трговинског суда у Сремској Митровици посл. бр. П.191/206 од 30.05.2006. године и Решења о извршењу  Трговинског суда у Сремској Митровици посл. бр.И.294/2007 од
18.09.2007. године, следеће:

- на  износ од 174.408,00 динара ЗЗК од 321.317,35 динара обрачунату почев од 10.02.2005 године до 11.01.2012. године.

Потражује и законску затезну камату, уколико се стекну услови, од отварања стечајног поступка па до исплате дуга.
в. Потражује трошкове, а по основу Пресуде Трговинског суда у Сремској Митровици посл. бр. П.191/206 од 30.05.2006. године и Решења о извршењу  Трговинског суда у Сремској Митровици посл. бр.И.294/2007 од 18.09.2007. године, и то следеће:

- на име трошкова парничног поступка износ од 25.332,24 динара.
- на име трошкова извршног поступка у износу од 17.488,16 динарa.

Укупно потражује за трошкове 42.820,40 динара.
г. Признаје се пријављено потраживање по основу главног дуга у висини од 174.408,00 динара, на име накнаде штете досуђене правноснажном Пресудом Трговинског суда у Сремској Митровици посл. бр. П.191/206 од 30.05.2006. године и
Решењем о извршењу Трговинског суда у Сремској Митровици посл. бр.И.294/2007 од 18.09.2007. године.
д. Признаје се пријављено потраживање по основу законске затезне камате обрачунате на износ главног дуга,  у висини од 321.317,35 динара, за период почев од 10.02.2005 године, па до 11.01.2012. године, на основу Пресуде Трговинског суда у
Сремској Митровици посл. бр. П.191/206 од 30.05.2006. године и Решења о извршењу Трговинског суда у Сремској Митровици посл. бр.И.294/2007 од 18.09.2007. године.

ђ. Признаје се пријављено потраживање на основу трошкова парничног и извршног поступка у висини од 42.820,40 динара, које чине :
- трошкови парничног поступка износ од 25.332,24 динара.
- трошкови извршног поступка у износу од 17.488,16 динарa.
досуђени Пресудом Трговинског суда у Сремској Митровици посл. бр. П.191/206 од 30.05.2006. године и Решењем о извршењу  Трговинског суда у Сремској Митровици посл. бр.И.294/2007 од 18.09.2007. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, 15.августа 4/9

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 209.063,52 209.063,52 0,00 0,00 0,00 209.063,52 0,00 0,00

290 0,00 88.362,00 88.362,00 0,00 0,00 0,00 88.362,00 Признаје се законска
затезна  камата  на
износ  главног  дуга,
од  дана  отварања
стечајног поступка па
д о  и с п л а т е ,  н а
основу  члана  85.
став  3 .  Закона  о
стеча ју

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 97.146,52 97.146,52 0,00б

0,00 23.555,00 23.555,00 0,00в

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

0,00 0,00 97.146,52 0,00
23.555,00

0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање на основу Пресуде Општинског суда у Руми бр. II П1-576/2007 од 29.11.2007.године и Пресуде Општинског суда у Руми бр. XVI П1 -467/2007 од 17.03.2008.године.
Правни основ: Пресуда Општинског суда у Руми бр. II П1-576/2007 од 29.11.2007.године
Пресуда Општинског суда у Руми бр. XVI П1 -467/2007 од 17.03.2008.године
а. Потражује главни дуг по Пресуди Општинског суда у Руми бр. II П1-576/2007,
Пресуда Општинског суда у Руми бр. XVI П1 -467/2007,  износе:

         - 16.170,00 динара за период 15.04.2005. - 11.01.2012.године
         - 72.190,00 динара за период 18.06.2007. - 11.01.2012.године.

Укупно потражује главни дуг у износу од 88.362,00 динара.

б. Потражује камату на главни дуг по Пресуди Општинског суда у Руми бр. II П1-576/2007, и то следеће  износе:

         - 28.351,02 динара за период 15.04.2005. - 11.01.2012.године
         - 68.795,50 динара за период 18.06.2007. - 11.01.2012.године

Укупно потражује камату на главни дуг у износу од 97.146,52 динара.

в. Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 23.555,00 динара.

г. Признаје се пријављено потраживање главног дуга у висини од 88.362,00 динара, на основу правноснажне Пресуде Општинског суда у Руми бр. II П1-576/2007 од 29.12.2007. године и правноснажне Пресуде Општинског суда у Руми бр. XVI П1 -
467/2007 од 17.03.2008.године.

д. Признаје се пријављено потраживање на основу законске затезне камате обрачунате на износ главног дуга, у висини од 97.146,52 динара.
Законска затезна камата обрачуната је на основу Пресуде Општинског суда у Руми бр. II П1-576/2007 од 29.11.2007. годинеи Пресуде Општинског суда у Руми бр. XVI П1 -467/2007 од 17.03.2008.године., и то на следећи начин :
         - 28.351,02 динара за период 15.04.2005. - 11.01.2012.године
         - 68.795,50 динара за период 18.06.2007. - 11.01.2012.године

ђ. Признаје се пријављено потраживање по основу трошкова парничног поступка у висини од 23.555,00 динара, који су досуђени правноснажном Пресудом Општинског суда у Руми бр. П1-576/2007 од 29.11.2007. године и правноснажном Пресудом
Општинског суда у Руми бр. XVI П1 -467/2007 од 17.03.2008.године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, С.П.Крцуна бр. 90

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 200.450,80 200.450,80 0,00 0,00 0,00 200.450,80 0,00 0,00

291 0,00 87.797,26 87.797,26 0,00 0,00 0,00 87.797,26 Признаје се законска
затезна  камата  на
износ  главног  дуга,
од  дана  отварања
стечајног поступка па
д о  и с п л а т е ,  н а
основу  члана  85.
став  3 .  Закона  о
стеча ју

0,00аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 96.261,54 96.261,54 0,00б

0,00 16.392,00 16.392,00 0,00в

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

0,00 0,00 96.261,54 0,00
16.392,00

0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу пресуда Суда.
Правни основ: Пресуда Општинског суда у Руми посл.бр.II П1 -572/2007 од 29.05.2008.године
Делимична пресуда Општинског суда у Руми посл.бр.II П1 -572/2007 од 11.04.2008.године
а.
Потражује за главни дуг по Решењу Општинског суда у Руми посл.бр.II П1 -572/2007, Делимична пресуда Општинског суда у Руми посл.бр.II П1 -572/2007 износе:
         - 70.866,00 динара за период 24.06.2007. - 11.01.2012.године
         - 16.931,26 динара за период 15.05.2005. - 11.01.2012.године

Укупно потражује за главни дуг 87.797,26 динара.

б.
Потражује законску азтезну камату на главни дуг по Решењу Општинског суда у Руми посл.бр.II П1 -572/2007, Делимична пресуда Општинског суда у Руми посл.бр.II П1 -572/2007 износе:
         - 67.228,57 динара за период 24.06.2007. - 11.01.2012.године
         - 29.032,97 динара за период 15.05.2005. - 11.01.2012.године

Укупно потражује законску затезну камату на главни дуг 96.261,54 динара.

Потражује законску затезну камату на главни дуг почев од 12.01.2012.године па до дана исплате за сваки наведени износ.

в. Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 16.392,00 динара

г.
Признаје се пријављено потраживање главног дуга у висини од 87.797,26 динара, на основу правноснажне Пресуде Општинског суда у Руми посл.бр.II П1 -572/2007 од 29.05.2008.године и правноснажне делимичне Пресуде Општинског суда у Руми
посл.бр.II П1 -572/2007 од 11.04.2008.године.
д.
Признаје се пријављено потраживање на основу законске затезне камате обрачунате на износ главног дуга, у висини од 96.261,54 динара.
Законска затезна камата обрачуната је на основу Пресуде Општинског суда у Руми посл.бр.II П1 -572/2007 од 29.05.2008.године и правноснажне делимичне Пресуде Општинског суда у Руми посл.бр.II П1 -572/2007 од 11.04.2008.године, и то на
следећи начин :
        - 67.228,57 динара за период 24.06.2007. - 11.01.2012.године
         - 29.032,97 динара за период 15.05.2005. - 11.01.2012.године

ђ.
Признаје се пријављено потраживање по основу трошкова парничног поступка у висини од 16.392,00 динара, који су досуђени правноснажном  Пресуде Општинског суда у Руми посл.бр.II П1 -572/2007 од 29.05.2008.године и правноснажне
делимичне Пресуде Општинског суда у Руми посл.бр.II П1 -572/2007 од 11.04.2008.године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Милоша Црњанског бр. 2

 г, д

У К У П Н О: 0,00 192.066,47 192.066,47 0,00 0,00 0,00 144.661,27 0,00 47.405,20

292 0,00 80.170,00 80.170,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 Потражује  законску
затезну  камату  на
главни дуг  почев  од
12.01.2012.године
,као  дана  отварања
стечајног  поступка,
па  до  дана  исплате
за  сваки  наведени
износ,  уколико  се
стекну  услови.

16.170,00 Оспорава  се  део
п о т р а ж и в а њ а  п о
основу главног дуга и
т о  у  и з н о с у  о д
16.170,00 динара на
име  неисплаћене
з а р а д е ,  ј е р
наведеним решењем
Суда  није утврђено.
Оспорава  се  део
п о т р а ж и в а њ а  п о
о с н о в у  з а к о н с к е
затезне  камате  у
износу  од  31.235,20
динара,  обрачунату
на главни дуг јер део
главног  дуга  није
п р и з н а т ,  д о к  з а
признати део главног
дуга  није  извршен
обрачун у  складу са
законом.

а ђГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 73.739,27 73.739,27 0,00б

0,00 38.157,20 38.157,20 0,00в

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

0,00 0,00 42.504,07 0,00
38.157,20

0,00 0,00

31.235,20е

0,00
0,00

258.



Опис потраживања:  Потраживање по решењу Суда
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми посл.бр. И-1017/2008 од 02.02.2008. године,
Пресуда на основу признања Општинског суда у Руми бр. XVI П1 -494/2007 од 26.11.2007. године
Пресуда на основу признања Општинског суда у Руми бр. XV П1 -577/2007 од 31.01.2008. године
а.
Потражује главни дуг по Решењу Општинског суда у Руми посл.бр. И-1017/2008 од 02.02.2008. године, Пресуде на основу признања Општинског суда у Руми бр. XVI П1 -494/2007 од 26.11.2007. године и Пресуде на основу признања Општинског
суда у Руми бр. XV П1 -577/2007 од 31.01.2008. године, као и решења Основног суда у Сремској Митровици, Судске јединице у Руми посл.бр О- 4188/11 од 15.03.2012.године, и то износе:

         - 64.000,00 динара за период 02.09.2006. - 24.05.2007.године
         - 16.170,00 динара за период 15.02.2005.године-
           30.04.2005.године.године

Укупно потражује за главни дуг 80.170,00 динара.

Наведено потраживање поверилац потражује као наследник  иза покојног супруга Пропадовић Недељка.

б.
Потражује законску затезну камату на  главни дуг по Решењу Општинског суда у Руми посл.бр. И-1017/2008 од 02.02.2008. године, Пресуде на основу признања Општинског суда у Руми бр. XVI П1 -494/2007 од 26.11.2007. године и Пресуде на
основу признања Општинског суда у Руми бр. XV П1 -577/2007 од 31.01.2008. године и то:
         - на износ од 64.000,00 динара ЗЗК од 59.737,60 динара за период 16.07.2007. - 11.01.2012.године
        - на износ 16.170,00 динара ЗЗК од 14.001,67 динара за период од 01.10.2007.године до 11.01.2012.године.

Укупно потражује ЗЗК на главни дуг у износу од 73.739,27 динара.

- Потражује и законску затезну камату на главни дуг почев од 12.01.2012.године па до дана исплате за сваки наведени износ.
в.
Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 30.480,00 динара и то.
                     - 20.430,00 по пресуди Општинског суда у Руми посл. бр.XVI П1. 494/07. од 26.11.2007. године
                     - 10.050,00  по пресуди Општинског суда у Руми посл.бр. XV П1. 577/07 од 31.01.2008. године

- на име трошкова извршења износ од 7.677,20 динара.

Укупни трошкови износе 38.157,20 динара.

г.
Призната је законска затезна камата у износу од 42.504,07 динара и то обрачуната  на главни дуг од 64.000 динара.
д.
Признато потраживање за трошкове у целости у износу од 38.157,20 динара.
ђ.
Оспорава се део потраживања по основу главног дуга јер исто није утврђено решењем Основног суда у Сремској Митровици, Судска јединица у Руми, посл.бр. О -4188/11 од 15.03.2012.године и то за следеће потраживање:

 - 16.170,00 динара на име неисплаћене зараде (потражује 80.170,00 динара , а наведеним решењем Суда је утврђено у износу од 64.000,00 динара)
е.
Оспорава се део потраживања по основу законске затезне камате у износу од 31.235,20 динара, обрачунату на главни дуг јер део главног дуга није признат, док за признати део главног дуга није извршен обрачун у складу са законом.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Путинци, Кнез Михајлова бр.6

ђ, е, ж, з

а

У К У П Н О: 247.588,01 213.503,10 461.091,11 0,00 0,00 0,00 444.773,25 0,00 16.317,86

293 112.000,00 213.503,10 325.503,10 0,00 0,00 0,00 325.503,10 0,00 О с п о р е н  ј е  д е о
законске  затезне
камате  на  главни
д у г у  и з н о с у  о д
11.477,42 динара,  је
није  обрачуната  у
складу  са  законом.

О с п о р е н  ј е  д е о
законске  затезне
камате  на  трошкове
износу  од   4.840,44
д и н а р а ,  ј е  н и ј е
обрачуната у складу
са законом.

бГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

82.678,35 0,00 82.678,35 0,00в

34.506,00 0,00 34.506,00 0,00г

18.403,66 0,00 18.403,66 0,00д

0,00 0,00 71.200,93 0,00
34.506,00
13.563,22 0,00

11.477,42и

0,00
4.840,44 ј
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Опис потраживања:  Разлучно потраживање по основу Решења о извршењу Општинског суда у Руми, посл.бр. I -141/09 од 11.02.2009. године, као и потраживање стечајног повериоца по  основу решења и пресуде Суда.
Правни основ:  Решење о извршењу Општинског суда у Руми, посл.бр. I -141/09 од 11.02.2009. године.
Пресуда она основу признања Општинског суда у Руми, посл.бр. II П1 -546/07 од 19.11.2007. године.

а.
Поверилац тражи утврђење разлучног права на следећим непокретностима:

-парцели број 6790 земљиште са фабричком зградом површине 42 а 40 м2 и
-парцели број 6791 земљиште са две згарде и двориштем површине 89 а 8 м2

обе раније уписане у ЗК 18 у к-.о. Рума, односно:

фабричка зграда саграђена на парцели број 6790 з од 42 а 40 м2 и
зграда на 160 м2, као и зграда на 27 м2, обе саграђене на парцели број 6791 89 а 51 м2 , све уписано у ЛН 116968 к.о. Рума.

Оспорава се разлучно право на следећим непокретностима:

фабричкој згради саграђеној на парцели број 6790 з од 42 а 40 м2 и
згради на 160 м2, као и згради на 27 м2, обе саграђене на парцели број 6791 89 а 51 м2 , све уписано у ЛН 116968 к.о. Рума,

јер не постоји правни основ за разлучно потраживање на наведеним непокретностима.

б.
Разлучно потраживање за главни дуг по основу Решења о извршењу Општинског суда у Руми, посл.бр. I -141/09 од 11.02.2009. године. и то :
- 20.000,00 динара за неисплаћене зараде за месеце фебруар, март и април 2005. године;
-56.000,00 динара  за неисплаћене зараде за месеце јун, јул , август, септембар, октобар, новембари децембар 2006. године;
-36.000,00 динара а неисплаћене зараде за месеце јануар, фебруар, март, април и пола маја 2007. године;

Укупно потражује за главни дуг као разлучно потраживање износ од 112.000,00 динара.

Потраживање за главни дуг , коо потраживање стечајног повериоца, следеће доприносе, а који се односе на следеће периоде: јул и август 2004.године; од 01.02.2005.године до 31.12.2005.године; од 01.01.2006.године до 31.12.2006.године; од
01.01.2007.године до 28.05.2007.године, и то за:

             - доприносе за ПИО износ од 128.686,80 динара
             - доприносе за здравствено осигурање у износу од 76.042,20 динара
             - доприносе за осигурање од незапослености у износу од 8.774,10
               динара.

Укупно потражује за наведене доприносе 213.503,10 динара.

в.
Разлучно потраживање за законску затезну камату на главни дуг по основу Решења о извршењу Општинског суда у Руми, посл.бр. I -141/09 од 11.02.2009. године. и то :
- на износ од 20.000,00 динара ЗЗК у висини од 20.807,74 динара, за период од 14.09.2007. године до 11.01.2011. године,
-на износ од 56.000,00 динара ЗЗК  у висини од 48.331,13 динара, за период од 14.09.2007. године до 11.01.2011. године;
-на износ од 36.000,00 динара ЗЗК  у висини од 31.539,48 динара, за период од 14.09.2007. године до 11.01.2011. године;

Укупан износ потраживања разлучног повериоца законску затезну камату наглавни дуг износи 82.678,35 динара.
г.
Разлучно потраживање за трошкове  по основу Решења о извршењу Општинског суда у Руми, посл.бр. I -141/09 од 11.02.2009. године. и то :
-22.320,00 динара на име трошкова парничног поступка;
-12.186,00 динара на име утврђених трошкова извршног поступка.

Укупан износ потраживања разлучног повериоца за трошкове износи 34.506,00 динара
д.
Разлучно потраживање за законску затезну камату на трошкове  по основу Решења о извршењу Општинског суда у Руми, посл.бр. I -141/09 од 11.02.2009. године. и то :
- на трошкове од 22.320,00 динара износ ЗЗК од 18.403,66 динара, а за период од 19.11.2007. године до 11.01.2012. године;

ђ.

Признаје се у целости потраживање за главни дуг по основу Решења о извршењу Општинског суда у Руми, посл.бр. I -141/09 од 11.02.2009. године и то као потраживање стечајног повериоца ( поднето је као разлучно потраживање за шта не постоји
правни основ) и то :

- 20.000,00 динара за неисплаћене зараде за месеце фебруар, март и април 2005. године;
-56.000,00 динара  за неисплаћене зараде за месеце јун, јул , август, септембар, октобар, новембари децембар 2006. године;
-36.000,00 динара а неисплаћене зараде за месеце јануар, фебруар, март, април и пола маја 2007. године.
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Признато је и потраживање за главни дуг , коо потраживање стечајног повериоца, за  доприносе, а који се односе на следеће периоде: јул и август 2004.године; од 01.02.2005.године до 31.12.2005.године; од 01.01.2006.године до 31.12.2006.године;
од 01.01.2007.године до 28.05.2007.године, и то за:

             - доприносе за ПИО износ од 128.686,80 динара
             - доприносе за здравствено осигурање у износу од 76.042,20 динара
             - доприносе за осигурање од незапослености у износу од 8.774,10
               динара,

које потраживање је потраживано и од стране Министарства финансија , Пореске управе, те је признато овом стечајном повериоцу, ко активно легитимисаном лицу.

Укупно је признато потраживање стечајног дужника за главни дуг и то као потраживање у трећем исплатном реду у износу од 112.000,00 динара.
е.
Признаје се део потраживања за законску затезну камату на главни дуг по основу Решења о извршењу Општинског суда у Руми, посл.бр. I -141/09 од 11.02.2009. године, које је као разлучно оспорено, те га свртавамо у потраживање стечајног
повериоца , у терћем исплатном реду, и то :

- на укупан износ од 112.000,00 динара ЗЗК у висини од 71.200,93 динара, за период од 14.09.2007. године до 11.01.2011. године,

ж.
Признаје се, као потраживање стечајног повереица у терћем исплатном реду,  у целости потраживање за трошкове,  по основу Решења о извршењу Општинског суда у Руми, посл.бр. I -141/09 од 11.02.2009. године, те га свртавамо у потраживање
стечајног повериоца и то:

-22.320,00 динара на име трошкова парничног поступка;
-12.186,00 динара на име утврђених трошкова извршног поступка.

Признаје се у целости укупан износ потраживања  за трошкове за износ од 34.506,00 динара
з.
Признаје се, као потраживање стечајног повериоца у трећем исплатном реду, за законску затезну камату на трошкове  по основу Решења о извршењу Општинског суда у Руми, посл.бр. I -141/09 од 11.02.2009. године. и то :

- на трошкове од 22.320,00 динара износ ЗЗК од 13.563,22 динара, а за период од 19.11.2007. године до 11.01.2012. године;

и.
Оспорен је део законске затезне камате на главни дугу износу од  11.477,42 динара, је није обрачуната у складу са законом.
ј.
Оспорен је део законске затезне камате на трошкове износу од  4.840,44 динара, је није обрачуната у складу са законом.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Путинци, Васе Рајчевића бр. 24

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 262.375,08 262.375,08 0,00 0,00 0,00 231.126,09 0,00 31.248,99

294 0,00 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 Признаје се законска
затезна  камата  на
износ  главног  дуга,
од  дана  отварања
стечајног поступка па
д о  и с п л а т е ,  н а
основу  члана  85.
став  3 .  Закона  о
стеча ју

0,00
Оспорава  се  део
п о т р а ж и в а њ а  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
и  то  у  износу  од
26.336,95 динара, јер
није  обрачуната  у
складу  са  законом.

Оспорава  се  део
п о т р а ж и в а њ а  з а
законску  затезну
камату  на  трошкове
и  то  у  износу  од
4.912,04 динара,  јер
није  обрачуната  у
складу  са  законом.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 96.856,32 96.856,32 0,00б

0,00 34.843,00 34.843,00 0,00в

0,00 18.675,76 18.675,76 0,00г

0,00 0,00 70.519,37 0,00
34.843,00
13.763,72 0,00

26.336,95 з

0,00
4.912,04и
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Опис потраживања:  Потраживање пријављено на основу решење и пресуде Суда.
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми посл.бр. И-1020/08 од 02.12.2008.године, Пресуда на основу признања Општинског суда у Руми П1.бр. 561/07 од 19.11.2007. године.
а.
Потражује главни дуг према Решењу Општинског суда у Руми посл.бр. И-1020/08 од 02.12.208. године као и по основу пресуде на основу признања Општинског суда у Руми посл.бр.  II П1- 561/07 од 19.11.2007.године, и то износе од:

                               - 20.000,00 динара (фебруар - април 2005.године)
                               - 56.000,00 динара (јун - децембар 2006.године)
                               - 36.000,00 динара (јануар - половина маја 2007.године

Укупно потражује за главни дуг по основу наведене пресуде и решења Суда износ од 112.000,00 динара.

- Потражује следеће доприносе, који се односе на следеће периоде: јул и август 2004.године; од 01.02.2005.године до 31.12.2005.године; од 01.01.2006.године до 31.12.2006.године; од 01.01.2007.године до 28.06.2007.године, и то за:

             - доприносе за ПИО износ од 132.976,36 динара
             - доприносе за здравствено осигурање у износу од 78.576,94 динара
             - доприносе за осигурање од незапослености у износу од 9.066,57
               динара.

б.
Потражује законску затезну камату на главни дуг према Решењу Општинског суда у Руми посл.бр. И-1020/08 и пресуди на основу признања Општинског суда у Руми посл.бр.  II П1- 561/07 од 19.11.2007.године износе од:

                   - 17.295,78 динара (на главни дуг од 20.000,00 динара)        обрачуната од   28.09.2007.године до 11.01.2012.године
                   - 48.428,19 динара (на главни дуг од 56.000,00 динара) обрачуната од  28.09.2007.године до 11.01.2012.године
                   - 31.132,35 динара (на глани дуг од 36.000,00 динара) обрачуната од  28.09.2007.године до 11.01.2012.године

Укупно потражује законску затезну камату на главни дуг у износу од 96.856,32 динара.

в.
Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 22.650,00 динара.
- на име трошкова извршења износ од 12.193,00 динара.

Укупно потражује за трошкове 34.843,00 динара.

г.
Потражује законску затезну камату на трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 22.650,00 динара, износ ЗЗК од 18.675,76 динара.

д.
Признаје се пријављено потраживање главног дуга у висини од 112.000,00 динара, досуђено на име зарада, на основу Решење Општинског суда у Руми посл.бр. И-1020/08 од 02.12.2008.године и Пресуде на основу признања Општинског суда у
Руми П1.бр. 561/07 од 19.11.2007. године.

Стечајни управник указује да је описни део који је пријавио на име доприноса ПИО, доприноса за здравствено осигурање и доприноса за случај незапослености потраживање Пореске управе, те да је за пријаву истог активно легитимисана Пореска
управа.

ђ.
Признаје се пријављено потраживање законске затезне камате обрачунате на износ главног дуга у висини од 95.404,50 динара. Законска затезна камата обрачуната је у складу са Решењем Општинског суда у Руми посл.бр. И-1020/08 од
02.12.2008.године и Пресудом на основу признања Општинског суда у Руми П1.бр. 561/07 од 19.11.2007. године, на следећи начин :

    -17.036,53 динара (фебруар - април 2005.године)
    - 47.702,27 динара (јун - децембар 2006.године)
    - 30.665,70 динара (јануар - половина маја 2007.године)

е.
Признаје се пријављено потраживање на име трошкова поступака у висини од 34.843,00 динара, пријављени на основу Решења Општинског суда у Руми посл.бр. И-1020/08 од 02.12.2008.године и Пресуде на основу признања Општинског суда у
Руми П1.бр. 561/07 од 19.11.2007. године, и то:

- на име трошкова парничног поступка износ од 22.650,00 динара.
- на име трошкова извршења износ од 12.193,00 динара.

ж.
Признаје се потраживање по основу законске затезне камате обрачунате на име трошкова парничног поступка (22.650,00 динара) у висини од 18.388,48 динара.
з.
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Оспорава се део потраживања за законску затезну камату на главни дуг  и то у износу од 26.336,95 динара, јер није обрачуната у складу са законом.
и.
Оспорава се део потраживања за законску затезну камату на трошкове  и то у износу од  4.912,04 динара, јер није обрачуната у складу са законом.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Вука Караџића бб

У К У П Н О: 0,00 1.545.074,87 1.545.074,87 0,00 0,00 0,00 1.455.865,21 0,00 89.209,66

295 0,00 1.168.800,00 1.168.800,00 0,00 0,00 0,00 1.168.800,00 0,00
О с п о р е н о  ј е
потраживање за део
законске  затезне
камату и то у укупном
износу  од  89.209,66
динара  и  то  за:
-  на  главни  дуг  од
1.168.800  динара  у
износу  од  87.932,50
динара   и
-  н а  к а ш њ е њ а  у
плаћању у износу од
1.277,15 динара,
јер нису обрачуната у
складу са законом.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 376.274,87 376.274,87 0,00б

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

0,00 0,00 287.065,21 0,00
0,00
0,00 0,00

89.209,66в

0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по решењу Суда
Правни основ: Решење Привредног суда Сремска Митровица, посл.бр. 5-Ст-489/2011 од 11.01.2012. године
а.
Потражује главни дуг у укупном износу од  1.168.800,00 динара,који се односи на неплаћене фактуре за испоручену робу из 2010. године и то:

-број 82/06  у износу од 189.800 динара
-број 165/06 у износу од 191.000 динара
-број 298/6 у износу од 197.000 динара
-број 413/ у износу од 197.000 динара
-број 465/6 у износу од 197.000 динара
-број 532/ у износу од 197.000 динара.

б.
Потражује законску затезну камату на укупан главни дуг од 1.168.800,00 динара и то:

- потражује ЗЗК по неплаћеним фактурама износ од 339.023,64

Потражује законску затезну камату  на кашњење у плаћању и то износ од 37.251,23 динара.

Укупно потражује ЗЗК у износу од 376.274,87 динара.
в.
Оспорено је потраживање за део законске затезне камату и то у укупном износу од 89.209,66 динара и то за:
- на главни дуг од 1.168.800 динара у износу од 87.932,50 динара  и
- на кашњења у плаћању у износу од 1.277,15 динара,
јер нису обрачуната у складу са законом.

265.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Ул. Иве Андрића бр.6

У К У П Н О: 0,00 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00

296 0,00 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00
О с п о р а в а  с е  у
ц е л о с т и
п о т р а ж и в а њ е  п о
основу  главног  дуга
з а  н е и с п л а ћ е н е
зараде за период од
01.04.2004.године до
06.12.2005.године  у
укупном  износу  од
260.000,00  динара,
ј е р  ј е  н а в е д е н о
п о т р а ж и в а њ е
застарело,  у  складу
с а  З а к о н о м  о
о б л и г а ц и о н и м
о д н о с и м а .

О с п о р а в а  с е  у
ц е л о с т и
п о т р а ж и в а њ е  п о
о с н о в у  з а к о н с к е
затезне  камате  на
главни  дуг,  јер  је
п о т р а ж и в а њ е  з а
главни дуг оспорено
у целости.

а вГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00б

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

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

0,00 г

0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу неисплаћене зараде
Правни основ: Решење Фонда ПИО о инвалидској пензији број 40-182-10-2482 од 26.10.2006.године
а.
Потраживање за главни дуг износ од 260.000,00 динара за неисплаћене зараде за период од 01.04.2004.године до 06.12.2005.године , а позива се на  Решења Фонда ПИО број 40-182-10-2482 ( на основу којег је отишла у инвалидску пензију).
б.
Потражује законску затезну камату на главни дуг од 260.000,00 динара, од дана отварања стечаја па до исплате.

Износ није исказан у номиналној вредности.
в.
Оспорава се у целости потраживање по основу главног дуга за неисплаћене зараде за период од 01.04.2004.године до 06.12.2005.године у укупном износу од 260.000,00 динара, јер је наведено потраживање застарело, у складу са Законом о
облигационим односима.
г.
Оспорава се у целости потраживање по основу законске затезне камате на главни дуг, јер је потраживање за главни дуг оспорено у целости.

266.



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Доњи Петровци, Јанковић Бранка Мује

бр.123

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 266.054,85 266.054,85 0,00 0,00 0,00 232.663,72 0,00 33.391,13

297 0,00 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 О с п о р в а  с е  д е о
законске  затезне
камате на главни дуг
,  као  и  на  трошкове
јер нису обрачунате у
складу са законом.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 103.769,24 103.769,24 0,00б

0,00 33.068,00 33.068,00 0,00в

0,00 17.217,61 17.217,61 0,00г

0,00 0,00 74.978,88 0,00
33.068,00
12.616,84 0,00

28.790,36 з

0,00
4.600,77и

Опис потраживања:  Потраживање по решењу Суда
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми бр. И- 1037/08 од 02.12.2008.године.

а.
Потраживање за главни дуг по основу решења Општинског суда у Руми бр. И-1037/08  укупан износ од 112.000,00 динара и то за:

- зараде за месеце фебруар-април 2005. године у износу од 20.000,00 динара
- зараде за месеце јун-децембар 2006. године у износу од 56.000,00 динара
- зараде за месеце јануар-мај 2007. године у износу од 36.000,00 динара
б.
Потражује законску затезну камату на главни дуг од 112.000,00 динара и то у укупном износу ЗЗК од 103.769,24 динара обрачунату од 31.07.2007. године до 20.01.2012. године.

в.
Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 20.910,00 динара.
- на име трошкова извршења износ од 12.158,00 динара.

Укупни трошкови износе 33.068,00 динара.

г.
Потражује законску затезну камату на трошкове:

- на трошкова парничног поступка  од 20.910,00 динара обрачунате за период од 27.11.2007. године  до 20.01.2012. године и то износ ЗЗК од 17.217,61 динара .

д.
Потраживање по основу главног дуга је признато у целости.
ђ.
Признаје се потраживање за законску затезну камату на главни дуг у износу од 74.978,88 динара.
е.
Потраживање по основу трошкова је признато у целости.
ж.
Признаје се потраживање за законску затезну камату на трошкове у износу од 12.616,84динара.
з.
Оспорава се део законске затезне камате на главни дуг у износу 28.790,36 динара јер није обрачуната у складу са законом.
и.
Оспорава се део законске затезне камате на трошкове у износу 4.600,77 динара јер није обрачуната у складу са законом.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Орловићева бр.4

 г

У К У П Н О: 0,00 384.560,46 384.560,46 0,00 0,00 0,00 310.608,34 0,00 73.952,12

299 0,00 184.292,00 184.292,00 0,00 0,00 0,00 184.292,00 0,00 Оспорава  се  део
п о т р а ж и в а њ а  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у  и з н о с у  о д
53.952,12 динара, јер
није  обрачуната  у
складу  са  законом.

О с п о р а в а  с е  у
ц е л о с т и
п о т р а ж и в а њ е  з а
трошкове  20.000,00
динара,  јер  за  исто
не  постоји  правни
основ.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 180.268,46 180.268,46 0,00б

0,00 20.000,00 20.000,00 0,00в

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

0,00 0,00 126.316,34 0,00
0,00
0,00 0,00

53.952,12д

20.000,00ђ

0,00

Опис потраживања:  Потраживање пооснову неисплаћених зарада, а за које је поднета тужба Суду пре отварања стечајног поступка.
Правни основ: Пресуда Основног суда у Сремској Митровици, судска једница Рума  бр.П1.355/10
а.
Потраживање за главни дуг по основу тужбе која се води код Основног суда у Сремској Митровици-судска јединица у Руми, посл. бр. П1.335/10  укупан износ од 184.292,00 динара, а односи се на:
- неисплаћене зараде за период 11 месеци односно од 09.06.2006. године до 24.05.2007. године износ од 149.292,00 динара( минимлна месечна зарада у износу од 13.572,00 динара) ,
-2,5 зараде и то за период фебруар-март 20006. године у износу од 35.000.00 динара.

б.
Потражује законску затезну камату на главни дуг од 184.292,00 динара и то у износу ЗЗК од 180.268,46 динара.
Камата је обрачуната od 24.05.2007. godine до 20.01.2012.године.
в.
Потражује за трошкове 20.000,00 динара.
г.
Признато је потраживања за законску затезну камату на главни дуг у износу од 126.316,34 динара.
д.
Оспорава се део потраживања за законску затезну камату на главни дуг у износу од  53.952,12 динара, јер није обрачуната у складу са законом.
ђ.
Оспорава се у целости потраживање за трошкове 20.000,00 динара, јер за исто не постоји правни основ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, ул. Милисава Дакића бр.3

д, ђ, е

У К У П Н О: 0,00 257.039,65 257.039,65 0,00 0,00 0,00 213.749,02 0,00 43.290,63

300 0,00 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00
О с п о р е н  ј е  д е о
законске  затезне
камате  на  главни
д у г у  и з н о с у  о д
31.556,93 динара,  је
је обрачунат у складу
са законом.

Оспорена  законска
затезна  камата  на
трошкове  у  целости
ј е р  и с т а  н и ј е
утврђена наведеним
решењем  нити  је
достављен  дру гу
правни  основ .

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 107.030,95 107.030,95 0,00б

0,00 26.275,00 26.275,00 0,00в

0,00 11.733,70 11.733,70 0,00г

0,00 0,00 75.474,02 0,00
26.275,00

0,00 0,00

31.556,93ж

0,00
11.733,70 з

Опис потраживања:  Потраживање по решењу Суда
Правни основ: Решење Општинског суда у Руми бр. И-1047/08 од 02.12.2008.године.
а.
Потраживање за главни дуг по основу решења Општинског суда у Руми бр. И-1047/08 укупан износ од 112.000,00 динара.
б.
Потражује законску затезну камату на главни дуг од 112.000,00 динара и то у износу ЗЗК од 107.030,95 динара.

Камата је обрачунатаod 19.06.2007. godine  до 20.01.2012.године.
в.
Потражује за трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 14.250,00 динара.
- на име трошкова извршења износ од 12.025,00 динара.

Укупни трошкови износе 26.275,00 динара.

г.
Потражује законску затезну камату на трошкове:

- на име трошкова парничног поступка износ од 14.250,00 динара, износ ЗЗК од 11.733,70 динара.

Камата је обрачуната до 20.01.2012.године.
д.
Признаје се у целости потраживање по основу главног дуга.
ђ.
Признаје се потраживање по сонову законске затезне камате на главни дуг у износу од 75.474,02 динара.
е.
Признаје се у целости потраживање по основу трошкова.
ж.
Оспорен је део законске затезне камате на главни дугу износу од  31.556,93 динара, је није обрачуната у складу са законом.
з.
Оспорена законска затезна камата на трошкове у целости јер иста није утврђена наведеним решењем нити је достављен другу правни основ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Фрање Клуза 38

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 767.371,40 767.371,40 0,00 0,00 0,00 700.288,16 0,00 67.083,24

301 0,00 435.525,86 435.525,86 0,00 0,00 0,00 435.525,86 0,00
Оспорава  се  део
законске  затезне
камате на главни дуг
у укупном износу од
67.083,24 динара, јер
н и ј е  о б р а ч у н а т а
ускладу  са  законом,
односно обрачуната
је  на  износ  главног
дуга   64.306  динара
од  дана  пресуде  ,  а
н е  8  д а н а  о д
п р а в о с н а ж н о с т и
и с т е .

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 289.189,11 289.189,11 0,00б

0,00 42.656,43 42.656,43 0,00в

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

0,00 0,00 222.105,87 0,00
42.656,43

0,00 0,00

67.083,24е

0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по решењу Суда
Правни основ: Пресуда Општинског суда у Руми бр.посл.бр. XVI P1 -574/07  од 04.07.2008.године.
Пресуда Апелационог суда у Новом Саду посл.бр. Гж1. 1022/10 од 21.01.2011.године.
Решење о извршењу Основног суда у Сремској Митровици судска јединица у Руми посл.бр. 2-I-1372/11 од 03.11.2011.године.
а.
Потраживање за главни дуг по основу Пресуде Општинског суда у Руми бр.посл.бр. XVI P1 -574/07  од 04.07.2008.године,
Пресуде Апелационог суда у Новом Саду посл.бр. Гж1. 1022/10 од 21.01.2011.године,
Решења о извршењу Основног суда у Сремској Митровици судска јединица у Руми посл.бр. 2-I-1372/11 од 03.11.2011.године износ од 371.219,86 динара и 64.306,00 динара што укупно износи 435.525,86 динара.
б.
Потражује законску затезну камату на главни дуг од 371.219,86 динара и то за период од 01.04.2008.године до 11.01.2012.године, као и ЗЗК на износ од 64.306,00 динара за период од 24.05.2009.године до 11.01.2012.године , и то у укупном износу
законску затезну камату од 289.189,11 динара.
в.
Потражује за трошкове извршног поступка износ од 42.656,43 динара.
г.
Потраживање за главни дуг је признато уцелости.
д.
Признаје се законска затезна камата на главни дуг од 371.219,86 динара и то за период од 01.04.2008.године до 11.01.2012.године, као и ЗЗК на износ од 64.306,00 динара за период од 01.06.2009.године ( 8 дана од дана правоснажностипресуде на
коју се позива) до 11.01.2012.године , и то у укупном износу законску затезну камату од  222.105,87  динара.
ђ.
Потраживање за трошкове је признато уцелости.
е.
Оспорава се део законске затезне камате на главни дуг  у укупном износу од  67.083,24 динара, јер није обрачуната ускладу са законом, односно обрачуната је на износ главног дуга  64.306 динара  од дана пресуде , а не 8 дана од правоснажности
исте.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Вељка Дугошевића 136/3

в, г

У К У П Н О: 0,00 511.453,06 511.453,06 0,00 0,00 0,00 502.154,90 0,00 9.298,16

302 0,00 476.000,00 476.000,00 0,00 0,00 0,00 476.000,00 0,00
О с п о р е н  ј е  д е о
п о т р а ж и в а њ а  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у износу од  9.298,16
динара ,  ј ер  ни је
обрачуната у складу
са законом.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 35.453,06 35.453,06 0,00б

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

0,00 0,00 26.154,90 0,00
0,00
0,00 0,00

9.298,16д

0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име накнаде за рад у Управном одбору
Правни основ: Одлука Управног одбора АД Конфекција "Клуз- Срем" од 15.09.2010.године
а.
Потражује за главни дуг за накнаду за рад у управном одбору, по основу  Одлуке Управног одбора АД Конфекција "Клуз- Срем" од 15.09.2010.године,укупан износ од 476.000,00 динара, и то за период неизмирених обавеза од 15.109.2010. године до
11.01.2012. године, на месечном нивоу износ од 30.000 динара.
б.
Потражује законску затезну камату на главни дуг од 476.000,00 динара и то у износу ЗЗК од 35.453,06 динара, обрачунату за период од 15.09.2010. године до 11.01.2012. године.
в.
Потраживање по основу главног дуга је признато у целости у износу од 476.000 динара.
г.
Признато је потраживање по основу законске затезне камате на главни дуг у износу од 26.154,90 динара.
д.
Оспорен је део потраживања за законску затезну камату на главни дуг у износу од  9.298,16 динара, јер није обрачуната у складу са законом.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, Пауновић Станка Вељка 174

в, г

У К У П Н О: 0,00 511.453,06 511.453,06 0,00 0,00 0,00 502.154,90 0,00 9.298,16

303 0,00 476.000,00 476.000,00 0,00 0,00 0,00 476.000,00 0,00
ООспорен  је  део
п о т р а ж и в а њ а  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у износу од  9.298,16
динара ,  ј ер  ни је
обрачуната у складу
са законом.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 35.453,06 35.453,06 0,00б

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

0,00 0,00 26.154,90 0,00
0,00
0,00 0,00

9.298,16д

0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име накнаде за рад у Управном одбору
Правни основ: Одлука Управног одбора АД Конфекција "Клуз- Срем" од 15.09.2010.године
а.
Потражује за главни дуг за накнаду за рад у управном одбору, по основу  Одлуке Управног одбора АД Конфекција "Клуз- Срем" од 15.09.2010.године,укупан износ од 476.000,00 динара, и то за период неизмирених обавеза од 15.109.2010. године до
11.01.2012. године, на месечном нивоу износ од 30.000 динара.
б.
Потражује законску затезну камату на главни дуг од 476.000,00 динара и то у износу ЗЗК од 35.453,06 динара , обрачунату до 11.01.2012. године.

в.
Потраживање по основу главног дуга је признато у целости у износу од 476.000 динара.
г.
Признато је потраживање по основу законске затезне камате на главни дуг у износу од 26.154,90 динара.
д.
Оспорен је део потраживања за законску затезну камату на главни дуг у износу од  9.298,16 динара, јер није обрачуната у складу са законом.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Ирва -инвестиције доо, Београд
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Трг Републике 3/III

ђ, е, ж, з

а

У К У П Н О: 98.213.992,30 68.003.712,83 166.217.705,1 95.869.557,02 0,00 0,00 0,00 0,00 70.348.148,11

304 61.021.642,97 48.111.334,59 109.132.977,5 60.631.642,97 0,00 0,00 0,00 48.501.334,59 О с п о р е н о  ј е
потраживање за део
главног  дуг   и  то  у
и з н о с у  о д
4 8 . 5 0 1 . 3 3 4 , 5 9
д и н а р а ,  ј е р  ј е
п о т р а ж и в а н о  у
износу који је већи од
п о ј е д и н а ч н и х
п о т р а ж и в а њ а  п о
пресуди  ,  на  коју  се
позива поверилац, и
о с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  п о
основу дела главног
д у г а  и  т о  з а
п о т р а ж и в а њ е  у
и з н о с у  о д
4 8 . 1 1 1 . 3 3 4 , 5 9
д и н а р а ,
Чланом  111.  став  1.
тач .  4 .  Закона  о
стечају прописано је
да  свака  при јава
м о р а  д а  с а д р ж и
п р а в н и  о с н о в
п о т р а ж и в а њ а .
У з  п р и ј а в у
потраживања  нису
достављени  рачуну
нити други докази на
којима  се  заснивају
н а в е д е н а
потраживања,  јер
аналиичке  картице
н и с у  д о к а з
о с н о в а н о с т и
п о т р а ж и в а њ а .
О с п о р е н  ј е  д е о
п о т р а ж и в а њ а  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у укупном износу од
2 1 . 8 0 2 . 9 3 0 , 9 4
д и н а р а ,  ј е р  ј е
оспорен део главног
д у г а  з а  к о ј и  с е
потражује  и  за  део
з а к о н с е  з а т е з н е
к а м а т е  к о ј а  ј е
о б р а ч у н а т а  н а
главни  дуг  који  је
признат,јер иста није
обрачуната у складу
са законом.
О с п о р е н  ј е  д е о
п о т р а ж и в а њ а  з а
законску  затезну
камату на трошкове у
износу  од  43.882,58
динара ,  ј ер  ни је
обрачуната у складу
са законом.

б иГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

36.583.158,67 19.892.378,24 56.475.536,91 34.672.605,97в

390.000,00 0,00 390.000,00 390.000,00г

219.190,66 0,00 219.190,66 175.308,08д

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

21.802.930,94 ј

0,00
43.882,58 к
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Опис потраживања:  Потраживање по основу пресуде Суда и то као разлучно потраживање, као и потраживања  као стечајног повериоца.
Правни основ:
Пресуда Трговинског суда у Београду бр. VI - P -9052/08 од 09.12.2008.године.
Решење о извршењу Општиног суда у Руми бр. И 110/09 од 22.02.2009.године
Решење Општинског суда Рума бр. Дн. 2478/08 од 22.12.2008.године.

Решење Привредног суда у Сремској МИтровици којим се мења листа пријављених потраживања тако што се предметно потраживање утврђује као основано разлучно потраживање.
а.
Поверилац тражи утврђење разлучног права на следећим непокретностима:

-парцели број 123- земљиште са  зградом површине у Руми, ул. Павловачка 22 површине 05 а 64 м2
-парцели број 6790 - земљиште са фабричком зградом површине 42 а 40 м2
-парцели број 6791 - земљиште са две зграде и двориштем површине 89 а 08 м2

све раније уписане у ЗК 18 у к-.о. Рума, односно:

фабричка зграда саграђена на парцели број 6790 з од 42 а 40 м2 и
зграда на 160 м2, као и зграда на 27 м2, обе саграђене на парцели број 6791 89 а 51 м2 , све уписано у ЛН 116968 к.о. Рума.

Оспорава се разлучно право на следећим непокретностима:

-парцели број 123- земљиште са  зградом површине у Руми, ул. Павловачка 22 површине 05 а 64 м2
-парцели број 6790 - земљиште са фабричком зградом површине 42 а 40 м2
-парцели број 6791 - земљиште са две зграде и двориштем површине 89 а 08 м2 ,

јер не постоји правни основ за разлучно потраживање на наведеним непокретностима.

Оспорава се потраживање повериоца као разлучно потраживање, јер нису достављени докази о упису права хипотеке на наведеним непокретностима на које се позива поверилац у својој пријави потраживања. Достављен је само доказ о
забележби покретања поступка судске продаје  на наведеним непокретностима.
б.
Потражује за главни дуг и то као разлучно потраживање по основу Пресудe Трговинског суда у Београду бр. VI - P -9052/08 од 09.12.2008.године, Решења о извршењу Општинског суда у Руми бр. И 110/09 од 22.02.2009.године и решења
Општинског суда Рума бр. Дн. 2478/08 од 22.12.2008.године и наводи да је укупан износ потраживања за главни дуг  од 61.021.624,97 динара ( и то по основу Уговора о уступању потраживања за износ од 8.808.237,80 динара као и Уговора о
уступању потраживања за износ од 51.823.405,17 динара) .

Потраживање за главни дуг и то као стечајно потраживање у износу од 48.111.334,59 динара, које приказано као износ од 31.731.173,14 динара по конту 2020 и износ од 16.380.161,45 динара по конту 2183331.

Укупно потраживање износи 109.132.977,56 динара.

в.
Потражује законску затезну камату на главни дуг од 61.021.642,97 динара и то као разлучно потраживање у износу ЗЗК од 36.583.158,67 динара.

Потражује законску затезну камату на главни дуг од 31.731.173,14 динара у износу ЗЗК од 17.328.120,64 динара.

Потражује законску затезну камату на главни дуг од 16.380.161,45 динара у износу ЗЗК од 2.564.257,60 динара.

Укупно потражује као стечајни повереилац законску затезнуз камату на главни дуг у износу од 19.892.378,24 динара.

Укупно потраживање за тзаконску затезну камату на главни дуг износи 56.475.536,91 динара.

48.111.334,59 динара и то коао стечајни поверилац у износу ЗЗК од 19.892.378,24 динара.

Укупно потраживање стечајног повериоца за законску затезну камату на главни дуг износи 56.256.346,25 динара.

г.
Потражује на име трошкова парничног поступка и то као разлучно потраживанје износ од 390.000,00 динара

д.
Потражује законску затезну камату на трошкове од 390.000 динара и то као разлучно потраживање у износу ЗЗК од 219.190,66 динара.

ђ.
Признаје се потраживања за главни дуг,  које је оспорено као разлучно, и то признато за   потраживањем стечајног повериоца за главни дуг  у укупаном износу од 60.631.642,97 динара (по основу Уговора о уступању потраживања за износ од
8.808.237,80 динара као и Уговора о уступању потраживања за износ од 51.823.405,17 динара) и то у трећем исплатном реду.

273.



е.
Признаје се законска затезна камата на главни дуг од 60.631.642,97 динара  (појединачно на износ од 51.823.405,17 и износ од 8.808.237,80 динара) и то у укупном износу ЗЗК од 34.672.605,97 динара.

ж.
Потраживање по основу трошкова парничног поступка признато је у целости у износу од 390.000 динара.
з.
Признато је потраживање за законску затезну камату на трошкове у износу од 175.308,08 динара.
и.
Оспорено је  потраживање за део  главног дуг који потражује поверилац (за укупно потраживање је оспорено као  потраживање разлучног повериоца) и то у износу од 48.501.334,59  динара, јер је потраживано у износу који је већи од појединачних
поптраживања по пресуди (потраживао је 61.021.642,97 динара а признато је 60.631.642,97 динара), на коју се позива поверилац, и оспорено је потраживање по основу дела главног дуга и то за потраживање у износу од 48.111.334,59 динара, које
је потраживано за износ од 31.731.173,14 динара по конту 2020 и износ од 16.380.161,45 динара по конту 2183331.

Чланом 111. став 1. тач. 4. Закона о стечају прописано је да свака пријава мора да садржи правни основ потраживања.

Уз пријаву потраживања нису достављени рачуну нити други докази на којима се заснивају наведена потраживања, јер аналиичке картице нису доказ основаности потраживања.

ј.
Оспорен је део  потраживања за законску затезну камату на главни дуг  у укупном износу од 21.802.930,94 динара, јер је оспорен део главног дуга за који се потражује ( ЗЗК на главни дуг  од 31.731.173,14 динара и 16.380.161,45 динара) и за део
законсе затезне камате која је обрачуната на главни дуг који је признат,јер иста није обрачуната у складу са законом.
к.
Оспорен је део потраживања за законску затезну камату на трошкове у износу од 43.882,58 динара, јер није обрачуната у складу са законом.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
ЈНА 141

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 273.721,92 273.721,92 0,00 0,00 0,00 239.616,54 0,00 34.105,38

306 0,00 135.851,04 135.851,04 0,00 0,00 0,00 135.851,04 0,00
Оспорава  се  део
п о т р а ж и в а њ а  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у  и з н о с у  о д
34.105,38  динара  ,
јер није обрачуната у
складу са законом.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 119.003,88 119.003,88 0,00б

0,00 18.867,00 18.867,00 0,00в

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

0,00 0,00 84.898,50 0,00
18.867,00

0,00 0,00

34.105,38е

0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по решењу Суда

Правни основ: Решење о извршењу  Ив-848/09 од 06.07.2009.године Трговинског суда у Сремској Митровици
а.
Потраживање за главни дуг по основу решења о извршењу Ив -848/09 укупан износ од 135.851,04 динара.
б.
Потражује законску затезну камату на главни дуг од 135.851,04 динара и то у износу ЗЗК од 119.003,88 динара obračunata od 10.10.2007. godine.
в.
Потражује за трошкове за извршни поступак износ од 18.867,00 динара.
г.
Признато је потраживање у целости за главни дуг по основу решења о извршењу Ив -848/09  и то укупан износ од 135.851,04 динара.
д.
Признаје се  deo потраживање за законску затезну камату на главни дуг  135.851,04 динара i to у износу ЗЗК од 84.898,50 динара.
ђ.
Признаје се у целости потраживање за трошкове за извршни поступак износ од 18.867,00 динара.
е.
Оспорава се део потраживања за законску затезну камату на главни дуг у износу од  34.105,38 динара , јер није обрачуната у складу са законом.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Рума, 8.Марта 6

в, г

У К У П Н О: 0,00 65.789,74 65.789,74 0,00 0,00 0,00 63.884,22 0,00 1.905,52

307 0,00 50.140,50 50.140,50 0,00 0,00 0,00 50.140,50 0,00
О с п о р а в а  с е
законска  затезна
камата на главни дуг
у износу од 1.905,52
динара ,  ј ер  ни је
обрачуната у складу
са законом.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 15.649,24 15.649,24 0,00б

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

0,00 0,00 13.743,72 0,00
0,00
0,00 0,00

1.905,52д

0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу неисплаћене зараде
Правни основ: Уговор о раду
а.
Потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада износ од 50.140,50 динара
б.
Потражује законску затезну камату на главни дуг од 50.140,50 динара и то у износу ЗЗК од 15.649,24 динара
в.
Признато у целости потраживање за главни дуг по основу неисплаћених зарада износ од 50.140,50 динара.
г.
Признаје се део потраживања за законску затезну камату на главни дуг од 50.140,50 динара и то у износу ЗЗК од 13.743,72 динара.
д.
Оспорава се законска затезна камата на главни дуг у износу од 1.905,52 динара, јер није обрачуната у складу са законом.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

Алфа софт доо, Рума
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Лоле Рибара 145

в, г

У К У П Н О: 0,00 125.619,74 125.619,74 0,00 0,00 0,00 43.901,04 0,00 81.718,70

308 0,00 88.000,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 33.076,58 54.923,42
Оспорава  се  део
п о т р а ж и в а њ а  з а
главни дуг по основу
уговора  бр.14-10-
1/2008  за  износе  по
п о ј е д и н а ч н и м
ф а к т у р а м а  б р о ј :

-  0 1 0 4 / 2 0 0 9
10.271,04  динара
( д е о )  о д
14.01.2009.године
- 0 6 2 9 / 2 0 0 9
11.180,50 динара од
21.02.2009.године
- 0 8 4 8 / 2 0 0 9
11.198,20 динара од
09.03.2009.године
- 1 2 3 3 / 2 0 0 9
11.089,64 динара од
06.04.2009.године
- 1 5 0 1 / 2 0 0 9
11.184,04 динара од
06.05.2009.године,

јер  су  потраживања
п о  н а в е д е н и м
основама застарела
у складу са Законом
о  о б л и г а ц и о н и м
основама (за период
дужи  од  три  године
од дана подношења
пријаве потраживања
н а в е д е н о г
п о в е р и о ц а ) .

У к у п а н  и з н о с
о с п о р е н и х
п о т р а ж и в а њ а  з а
г л а в н и  д у г  ј е
54.923,42  динара.

Оспорава  се  део
п о т р а ж и в а њ а  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
и  т о  з а  З З К
о б р а ч у н а т у  н а
оспорени део главног
дуга као и део камате
који није обрачунат у
складу са законом , и
то  у  укупном износу
ЗЗК  од  26.795,28
динара.

а дГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 37.619,74 37.619,74 0,00б

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

0,00 0,00 10.824,46 0,00
0,00
0,00 0,00

26.795,28ђ

0,00
0,00
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Опис потраживања:  Потраживање по основу неплаћених фактура.
Правни основ: Уговор бр. 14-10-1/2008 од 15.10.2008.године
а.
Потраживање за главни дуг по основу уговора бр.14-10-1/2008 износе по појединачним фактурама број:

- 0104/2009      10.271,04 динара (део) од 14.01.2009.године
-0629/2009       11.180,50 динара од 21.02.2009.године
-0848/2009       11.198,20 динара од 09.03.2009.године
-1233/2009        11.089,64 динара од 06.04.2009.године
-1501/2009        11.184,04 динара од 06.05.2009.године
-1780/2009        11.109,70 динара од 08.06.2009.године
-2068/2009        10.951,58 динара од 08.07.2009.године
-2290/2009        11.015,30 динара од 07.08.2009.године

Укупан износ је  88.000,00 динара.
б.
Потражује законску затезну камату на главни дуг од 88.000,000 динара и то у износу ЗЗК од 37.619,74 динара.

Камата је обрачуната до 07.05.2012.године.
в.
Признаје се део потраживања за главни дуг по основу уговора бр.14-10-1/2008 и то за износе по појединачним фактурама број:

-1780/2009        11.109,70 динара од 08.06.2009.године
-2068/2009        10.951,58 динара од 08.07.2009.године
-2290/2009        11.015,30 динара од 07.08.2009.године

Укупан износ признатих потраживања за главни дуг износи 33.076,58  динара.
г.
Признаје се потраживање за део законске затезне камате у укупном износу од 10.824,46 динара,  и то на главни дуг у износу од 33.076,58 динара  обрачуната до 11.01.2012. године и то на:

- 11.109,70 динара од 08.06.2009. године
- 10.951,58 динара од 08.07.2009. године
- 11.015,30 динара од 08.07.2009. године

д.

Оспорава се део потраживања за главни дуг по основу уговора бр.14-10-1/2008 за износе по појединачним фактурама број:

- 0104/2009      10.271,04 динара (део) од 14.01.2009.године
-0629/2009       11.180,50 динара од 21.02.2009.године
-0848/2009       11.198,20 динара од 09.03.2009.године
-1233/2009        11.089,64 динара од 06.04.2009.године
-1501/2009        11.184,04 динара од 06.05.2009.године,

јер су потраживања по наведеним основама застарела у складу са Законом о облигационим основама (за период дужи од три године од дана подношења пријаве потраживања наведеног повериоца).

Укупан износ оспорених потраживања за главни дуг је 54.923,42 динара.
ђ.
Оспорава се део потраживања за законску затезну камату на главни дуг и то за ЗЗК обрачунату на оспорени део главног дуга као и део камате који није обрачунат у складу са законом , и то у укупном износу ЗЗК од 26.795,28 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

"Kluz-Commerce" д.о.о. , Београд
(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало
Београд, Војводе Степе 352

У К У П Н О: 0,00 24.944.809,63 24.944.809,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.944.809,63

309 0,00 17.174.537,31 17.174.537,31 0,00 0,00 0,00 0,00 17.174.537,31
О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
главни дуг у целости
у  и з н о с у  о д
1 7 . 1 7 4 . 5 3 7 , 3 1
динара ,  ј ер  ни је
д о с т а в љ е н а
документаци ја  за
правни  основ.

О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
и  то  у  целости  у
и з н о с у  о д
7.770.272,32 динара,
јер  је  оспорено  у
ц е л о с т и
п о т р а ж и в а њ е  з а
г л а в н и  д у г .

а вГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 7.770.272,32 7.770.272,32 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

7.770.272,32 г

0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу позајмица, обавеза из специфичних послова и извршених плаћања у име и за рачун стечајног дужника.
Правни основ: Копија картице стечајног повериоца
а.
Потраживање за главни дуг по основу позајмица, обавеза из специфичних послова и извршених плаћања у име и за рачун стечајног дужника  укупан износ од 17.174.537,31 динара  и то следеће:

- по основу позајмице стечајног повериоца стечајном дужнику на рачуну 42900 у укупном износу од 562.934,17 динара
- по основу обавеза из специфичних послова на рачуну број 44900 у износу од 14.122.028,37 динара
- по основу и стања на рачуну број 4330 на износ од 1.707.673,95 динара (на име извршених плаћања у име и за рачун).
б.
Потражује законску затезну камату на главни дуг од 17.174.537,31 динара и то у укупном износу ЗЗК од 7.770.272,32 динара.
в.
Оспорава се потраживање за главни дуг у целости у износу од 17.174.537,31 динара, јер није достављена документација за правни основ.
г.
Оспорава се потраживање за  законску затезну камату на главни дуг и то у целости у износу од 7.770.272,32 динара, јер је оспорено у целости потраживање за главни дуг.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Душана Петровића Шанета 60, Београд-

Земун

в, г

У К У П Н О: 0,00 732.458,80 732.458,80 0,00 0,00 0,00 603.413,50 0,00 129.045,30

312 0,00 338.703,66 338.703,66 0,00 0,00 0,00 338.703,66  Потражује камату на
г л а в н и  д у г  о д
12.01.2012.године па
до  дана  исплате
главног дуга уколико
преостане средстава
за исту.

0,00
О с п о р е н  ј е  д е о
п о т р а ж и в а њ а  з а
законску  затезну
камату на главни дуг
у  и з н о с у  о д
129.045,30  динара,
јер није обрачуната у
складу са законом.

аГлавни дуг
Камата на главни дуг

Трошкови
Камата на трошкове

0,00 393.755,14 393.755,14 0,00б

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

0,00 0,00 264.709,84 0,00
0,00
0,00 0,00

129.045,30д

0,00
0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу извршених услуга и решења о извршењу
Правни основ: Решење о извршењу бр. П-69/08 од 11.04.2008.године
а.
Потраживање у износу од 338.703,66 динара по основу Решења о извршењу бр. П-69/08 од 11.04.2008.године као и извршених услуга и то по следећим рачунима:

- 6-174 од 25.07.2006.год. износ од 85.410,76 динара
- 6-175 од 25.07.2006.год. износ од 93.131,50 динара
- 6-176 од 25.07.2006.год. износ од 77.148,40 динара
- 6-186 од 11.08.2006.год. износ од 23.836,00 динара
- 6-187 од 11.08.2006.год. износ од 25.075,00 динара
- 6-205 од 05.10.2006.год. износ од 34.102,00 динара

Укупно износи 338.703,66 динара.
б.
Потражује законску затезну камату на главни дуг од 338.703,66 динара и то у износу ЗЗК од 393.755,14 динара.
 Потражује камату на главни дуг од 12.01.2012.године па до дана исплате главног дуга уколико преостане средстава за исту.
в.
Потраживање за главни дуг признато је у целости.
г.
Потраживање законске затезне камате на главни дуг признато је у износу од 264.709,84 динара.
д.
Оспорен је део потраживања за законску затезну камату на главни дуг у износу од 129.045,30 динара, јер није обрачуната у складу са законом.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате

чл. 85. ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о камати
по чл. 85. ст. 2

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

Обезбеђено остало
Вогањ, ул.Проке Ђиласа 25

У К У П Н О: 0,00 124.000,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00

315 0,00 124.000,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 Т р а ж и  с е
о д б а ц и в а њ е  о д
стране Суда пријаве
потраживања  јер  је
пријава потраживања
п о д н е т а  д а н а
31.10.2013.  године,
к а о  п р и ј а в а
потраживања ,  те
иста  не  може  бити
р а з м а т р а н а  о д
стране  суда  јер  су
истекли преклузивни
р о к о в и  з а
достављање пријаве
п о т р а ж и в а њ а
п о в е р и л а ц а .

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 по основу неуплаћеног радног стажа која се односи на неповезивање радног стажа од стране стечајног дужника за 2000. и 2001.годину а по основу уговора о раду са садашњим стечајним дужником као
претходним послодавцем.  Износ потраживања је 124.000,00 динара или за 24 месеца по 5.200,00 динара за месец дана (нето износ уплате осигурања).

Правни основ:
а.
Потраживање по основу неуплаћеног радног стажа која се односи на неповезивање радног стажа од стране стечајног дужника за 2000. и 2001.годину а по основу уговора о раду са садашњим стечајним дужником као претходним послодавцем.
Износ потраживања је 124.000,00 динара или за 24 месеца по 5.200,00 динара за месец дана (нето износ уплате осигурања).

б.
Тражи се одбачај пријаве потраживање по основу неуплаћеног радног стажа која се односи на неповезивање радног стажа од стране стечајног дужника за 2000. и 2001.годину а по основу уговора о раду са садашњим стечајним дужником као
претходним послодавцем, односно   Износ потраживања је 124.000,00 динара или за 24 месеца по 5.200,00 динара за месец дана (нето износ уплате осигурања).

Тражи се одбацивање од стране Суда пријаве потраживања јер је пријава потраживања поднета дана 31.10.2013. године, као пријава потраживања, те иста не може бити разматрана од стране суда јер су истекли преклузивни рокови за
достављање пријаве потраживања поверилаца.

280.


