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КОНАЧНА ЛИСТА
признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца

ОспореноПризнатоПријављено потраживање

У К У П Н А

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

ст. 3
Износ

I

У К У П Н О: 3.420.388,57 82.244.164,39 85.664.552,96 1.370.541,02 0,00 0,00 59.657.563,60 0,00 24.636.448,34

1.392.741,90 36.753.102,99 38.145.844,89 63.019,87 0,00 0,00 30.576.299,06 7.506.525,96

(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:

1.919.151,86 43.612.774,59 45.531.926,45 1.217.067,18

51.928,00 1.274.637,00 1.326.565,00 51.928,00

56.566,81 603.649,81 660.216,62 38.525,97

0,00 0,00 28.547.308,26 0,00

324.686,37

209.269,91 0,00

15.767.551,01

949.950,63

412.420,74

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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено остало"Јелен До" ад
Јелен До

а, б

У К У П Н О: 0,00 83.124,02 83.124,02 0,00 0,00 0,00 64.889,23 0,00 18.234,79

1 0,00 33.815,00 33.815,00 0,00 0,00 0,00 33.815,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 49.309,02 49.309,02 0,00

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

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

0,00 0,00 31.074,23 0,00

0,00

0,00 0,00

18.234,79

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживање по основу рачуна за испоручену а неплаћену  робу са каматом од дана доспелости па до покретанја стечаја.
Правни основ: Рачуни бр. 250310402105 од 19.10.2004 г. и рач. бр.240000400958 од 29.10.2004.године.
а. Признат главни дуг у ЦЕЛОСТИ.
б. Потраживање по основу камате на главни дуг, до дана покретања стечаја,признато  у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоМатовић Младенка
Косјерић, улица М.Зарића бр.16

в, г

У К У П Н О: 0,00 521.316,00 521.316,00 0,00 0,00 0,00 78.252,17 0,00 443.063,83

2 0,00 193.426,00 193.426,00 0,00 0,00 0,00 45.454,00 од 06.5.2010.године
па до исплате. 147.972,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 327.890,00 327.890,00 0,00б

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

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

0,00 0,00 32.798,17 0,00

0,00

0,00 0,00

295.091,83

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац је пријавио потраживање дана 08.7.2010.год. на име неисплаћенених минималних зарада за период 01.9.2004.г.до 01.3.2005.г. у неопредељеном износу,и доприносе на износе зарада за период 01.12.2004.г.до 01.3.2005.го.све са
камaтом од дана доспећа па до исплате
-доприносе за ПИО у износу од 8.186,00 динара са каматом од дана уплате 16.7.2007.године па до исплате.
Накнадном пријавом од 25.11.2010.г.поверилац је определио главни дуг на име нето зарада за наведени период у износу од 85.923,00 д.са каматом у износу од 133.706,00 д.Допуном пријаве поверилац је прецизирао камату на износ од 8.186,00 дин. у износу од
5.501,00 дин.
У допуни пријаве поверилац је поставио нови захтев којим потражује топли оброк за 2003; 2004. и јануар и фебруар 2005.год. у укупном износу од 67.443,00 дин.са каматом у износу од 131.782,00 дин.и потраживање по основу регреса за 2003. и 2004.год. у износу од
31.874,00 дин. са каматом у износу од 56.901,00 дин.
Правни основ: Радни однос
а. Главни дуг у укупном износу од 193.426,00динара , по основу минималних зарада,уплате за доприносе ПИО, топлог оброка и регреса.
б. Камата на главни дуг од дана доспећа па до 06.5.2010.године.
в. Признат главни дуг у трећем исплатном реду по основу:
- минималних зарада у износу од 37.268,00динара за период септембар 2004.г.- фебруар 2005.године , и
- уплаћених доприноса ПИО у износу од 8.186,00динара .
г. Призната камата на део  главног дуга, од дана доспећа па до дана покретања стечаја, у трећем исплатном реду
д. Оспорен  главни дуг за:
-  за износ од 48.655,00динара, што представља разлику између пријављене и
   минималне зараде. ,
Оспорено пораживање за  топли  оброк у износу од 67.443,00динара и за  регрес у износу 31.874,00динара, због неблабовремености пријављеног 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоКовачевић Милован
Косјерић, улица А.Поповића бр.3

а, б

У К У П Н О: 0,00 284.715,33 284.715,33 0,00 0,00 0,00 81.284,10 0,00 203.431,23

3 0,00 145.506,00 145.506,00 0,00 0,00 0,00 52.588,00 од 06.5.2010.године
па до исплате. 92.918,00вГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 139.209,33 139.209,33 0,00

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

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

0,00 0,00 28.696,10 0,00

0,00

0,00 0,00

110.513,23

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац је пријавом од 08.7.2010.год.коју је прецизирао допуном од 24.11.2010.год. пријавио потраживање на име минималних зарада за период  01.9.2004 - 31.10.2005. године у износу од 92.918,00 дин. са каматом од доспећа па до
06.5.2010.год.у износу од 110.513,23 дин.
-доприносе ПИО за приод 01.2.- 30.6.2004 ; 01.8.-31.12.2004 и 01.01.-31.10.2005.
-доприносе ПИО у износу од 52.588,00 динара са каматом од 02.8.2007.год. као дана уплате до 06.5.2010.год.у износу од 28.696,10 дин.
Поверилац на сва потраживања тражи камату до исплате.
Правни основ: радни однос, обавештење фонда ПИО и докази о уплати.
а. Признат главни дуг по основу  уплаћених доприноса ,  у трећем исплатном реду.
б. Призната камата на уплаћене доприносе ,од дана уплате па до дана покретања стечаја ,  у трећем исплатном реду.
в. Оспорен главни дуг за минималне зараде за период септембар 2004.г. - октобар 2005.године , јер је ово потраживање садржано у пријави бр.33 , истог повериоца.
Потраживања по основу доприноса ПИО , за период фебруар-јун 2004.године, оспорено у ЦЕЛОСТИ.
Потраживања по овом основу ће бити испитана у оквиру пријаве потраживања Пореске управе из Косјерића.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоНикитовић Бранко
Мушићи, Косјерић

в, г

У К У П Н О: 0,00 430.433,23 430.433,23 0,00 0,00 0,00 167.737,92 0,00 262.695,31

4 0,00 319.920,00 319.920,00 0,00 0,00 0,00 92.918,00 о д
06.5.2010.гдодине ,
па до исплате.

227.002,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 110.513,23 110.513,23 0,00б

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

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

0,00 0,00 74.819,92 0,00

0,00

0,00 0,00

35.693,31

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживање :
-неисплаћене зараде за период 01.9.2004 - 31.10.2005. године са з.з.каматом од доспећа па до исплате,
-доприносе ПИО за приод 01.2.- 30.6.2004 ; 01.8.-31.12.2004 и 01.01.-31.10.2005.

Правни основ: Зараде и доприноси.
а. Допуном пријаве од 25.11.2010.године поверилац определио износ главног дуга од 211.680,00динара,  по снову неисплаћених  зарада.
Истом допуном пријаве поверилац  пријавио  износ  од 108.240,00динара за доприносе ПИО, по оба основа.Пријављена камата на  овај износ није обрачуната .
Камата на минималне зараде за период септембар 2004.г. - октобар 2005.год.  па до дана покретања стечаја.
Признат главни дуг за минималне зараде у трећем исплатном реду.
Призната камата на минималне зараде у трећем исплатном реду.
Оспорен  главни дуг за разлику   између пријављене и  минималне зараде , у износу од 118.672,00динара..
Оспорени доприноси ПИО у износу од 108.240,00динара, јер су пријављени пријавом Пореске управе Косјерић.

б. Камата на минималне зараде за период септембар 2004.г. - октобар 2005.год.  па до дана покретања стечаја.
в. Признат главни дуг за минималне зараде у трећем исплатном реду.
г. Призната камата на минималне зараде у трећем исплатном реду.
д. Оспорен  главни дуг за разлику   између пријављене и  минималне зараде , у износу од 118.762,00динара..
Оспорени доприноси ПИО у износу од 108.240,00динара, јер су пријављени пријавом Пореске управе Косјерић.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоМихајловић Михајло
Косјерић, село Косјерић

в, г

У К У П Н О: 0,00 430.433,23 430.433,23 0,00 0,00 0,00 167.737,92 0,00 262.695,31

5 0,00 319.920,00 319.920,00 0,00 0,00 0,00 92.918,00 од 06.5.2010.године
па до исплате. 227.002,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 110.513,23 110.513,23 0,00б

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

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

0,00 0,00 74.819,92 0,00

0,00

0,00 0,00

35.693,31

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживање :
-неисплаћене зараде за период 01.9.2004 - 31.10.2005. године са з.з.каматом од доспећа па до исплате,
-доприносе ПИО за приод 01.2.- 30.6.2004 ; 01.8.-31.12.2004 и 01.01.-31.10.2005.

Правни основ: Зараде и доприноси
а. Допуном пријаве од 25.11.2010.године поверилац определио износ главног дуга од 211.680,00динара,  по снову неисплаћених  зарада.
Истом допуном пријаве поверилац  пријавио  износ  од 108.240,00динара за доприносе ПИО, по оба основа.Пријављена камата на  овај износ није обрачуната .

б. Камата на минималне зараде за период септембар 2004.г. - октобар 2005.год.  па до дана покретања стечаја.

в. Признат главни дуг за минималне зараде у трећем исплатном реду.

г. Призната камата на минималне зараде у трећем исплатном реду.

д. Оспорен  главни дуг за разлику   између пријављене и  минималне зараде , у износу од 118.762,00динара..
Оспорени доприноси ПИО у износу од 108.240,00динара, јер су пријављени пријавом Пореске управе Косјерић.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоЂурић Милица
Пожега, улица Васка Попе бр.11

в, г

У К У П Н О: 0,00 430.433,23 430.433,23 0,00 0,00 0,00 167.737,92 0,00 262.695,31

6 0,00 319.920,00 319.920,00 0,00 0,00 0,00 92.918,00 од 06.5.2010.године
па до исплате. 227.002,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 110.513,23 110.513,23 0,00б

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

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

0,00 0,00 74.819,92 0,00

0,00

0,00 0,00

35.693,31

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживање :
-неисплаћене зараде за период 01.9.2004 - 31.10.2005. године са з.з.каматом од доспећа па до исплате,
-доприносе ПИО за приод 01.2.- 30.6.2004 ; 01.8.-31.12.2004 и 01.01.-31.10.2005.

Правни основ: зараде и доприноси
а. Допуном пријаве од 25.11.2010.године поверилац определио износ главног дуга од 211.680,00динара,  по снову неисплаћених  зарада.
Истом допуном пријаве поверилац  пријавио  износ  од 108.240,00динара за доприносе ПИО, по оба основа.Пријављена камата на  овај износ није обрачуната .

б. Камата на минималне зараде за период септембар 2004.г. - октобар 2005.год.  па до дана покретања стечаја.

в. Признат главни дуг за минималне зараде у трећем исплатном реду.

г. Призната камата на минималне зараде у трећем исплатном реду.

д. Оспорен  главни дуг за разлику   између пријављене и  минималне зараде , у износу од 118.762,00динара..
Оспорени доприноси ПИО у износу од 108.240,00динара, јер су пријављени пријавом Пореске управе Косјерић.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоТешић Радивоје
Пожега, село Глумач

в, г

У К У П Н О: 0,00 430.433,23 430.433,23 0,00 0,00 0,00 167.737,92 0,00 262.695,31

7 0,00 319.920,00 319.920,00 0,00 0,00 0,00 92.918,00 од 06.5.2010.године
па до исплате 227.002,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 110.513,23 110.513,23 0,00б

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

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

0,00 0,00 74.819,92 0,00

0,00

0,00 0,00

35.693,31

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживање :
-неисплаћене зараде за период 01.9.2004 - 31.10.2005. године са з.з.каматом од доспећа па до исплате,
-доприносе ПИО за приод 01.2.- 30.6.2004 ; 01.8.-31.12.2004 и 01.01.-31.10.2005.

Правни основ: зараде и доприноси
а. Поверилац није определио износ главног дуга по основу неисплаћених минималних зарада за наведени период, нити износ камате.
Поверилац није определио новчани износ  за доприносе ПИО .

б. Камата на минималне зараде за период септембар 2004.г. - октобар 2005.год.  па до дана покретања стечаја.

в. Признат главни дуг за минималне зараде у трећем исплатном реду.

г. Призната камата на минималне зараде у трећем исплатном реду.

д. Оспорен  главни дуг за разлику   између пријављене и  минималне зараде , у износу од 118.762,00динара.
Оспорени доприноси ПИО у износу од 108.240,00динара, јер су пријављени пријавом Пореске управе Косјерић.

6



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоРстић Миодраг
Косјерић, село Косјерић

в, г

У К У П Н О: 0,00 430.433,23 430.433,23 0,00 0,00 0,00 167.737,92 0,00 262.695,31

8 0,00 319.920,00 319.920,00 0,00 0,00 0,00 92.918,00 од 06.5.2010.године
па до исплате. 227.002,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 110.513,23 110.513,23 0,00б

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

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

0,00 0,00 74.819,92 0,00

0,00

0,00 0,00

35.693,31

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживање :
-неисплаћене зараде за период 01.9.2004 - 31.10.2005. године са з.з.каматом од доспећа па до исплате,
-доприносе ПИО за приод 01.2.- 30.6.2004 ; 01.8.-31.12.2004 и 01.01.-31.10.2005.

Правни основ: зараде и доприноси
а. Допуном пријаве од 25.11.2010.године поверилац определио износ главног дуга од 211.680,00динара,  по снову неисплаћених  зарада.
Истом допуном пријаве поверилац  пријавио  износ  од 108.240,00динара за доприносе ПИО, по оба основа.Пријављена камата на  овај износ није обрачуната .

б. Камата на минималне зараде за период септембар 2004.г. - октобар 2005.год.  па до дана покретања стечаја.

в. Признат главни дуг за минималне зараде у трећем исплатном реду.

г. Призната камата на минималне зараде у трећем исплатном реду.

д. Оспорен  главни дуг за разлику   између пријављене и  минималне зараде , у износу од 118.762,00динара..
Оспорени доприноси ПИО у износу од 108.240,00динара, јер су пријављени пријавом Пореске управе Косјерић.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоМилинковић Славко
Косјерић, Мушићи

в, г

У К У П Н О: 0,00 430.433,23 430.433,23 0,00 0,00 0,00 167.737,92 0,00 262.695,31

9 0,00 319.920,00 319.920,00 0,00 0,00 0,00 92.918,00 од 06.5.2010.године
па до исплате 227.002,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 110.513,23 110.513,23 0,00б

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

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

0,00 0,00 74.819,92 0,00

0,00

0,00 0,00

35.693,31

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживање :
-неисплаћене зараде за период 01.9.2004 - 31.10.2005. године са з.з.каматом од доспећа па до исплате,
-доприносе ПИО за приод 01.2.- 30.6.2004 ; 01.8.-31.12.2004 и 01.01.-31.10.2005.

Правни основ: зараде и доприноси
а. Допуном пријаве од 25.11.2010.године поверилац определио износ главног дуга од 211.680,00динара,  по снову неисплаћених  зарада.
Истом допуном пријаве поверилац  пријавио  износ  од 108.240,00динара за доприносе ПИО, по оба основа.Пријављена камата на  овај износ није обрачуната .

б. Камата на минималне зараде за период септембар 2004.г. - октобар 2005.год.  па до дана покретања стечаја.

в. Признат главни дуг за минималне зараде у трећем исплатном реду.

г. Призната камата на минималне зараде у трећем исплатном реду.

д. Оспорен  главни дуг за разлику   између пријављене и  минималне зараде , у износу од 118.762,00динара.
Оспорени доприноси ПИО у износу од 108.240,00динара, јер су пријављени пријавом Пореске управе Косјерић.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоПантелић Србобран
Косјерић, улица Р.Ђорђевића 23

в, г

У К У П Н О: 0,00 430.433,23 430.433,23 0,00 0,00 0,00 167.737,92 0,00 262.695,31

10 0,00 319.920,00 319.920,00 0,00 0,00 0,00 92.918,00 од 06.5.2010.године
па до исплате 227.002,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 110.513,23 110.513,23 0,00б

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

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

0,00 0,00 74.819,92 0,00

0,00

0,00 0,00

35.693,31

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживање :
-неисплаћене зараде за период 01.9.2004 - 31.10.2005. године са з.з.каматом од доспећа па до исплате,
-доприносе ПИО за приод 01.2.- 30.6.2004 ; 01.8.-31.12.2004 и 01.01.-31.10.2005.

Правни основ: зараде и доприноси
а. Допуном пријаве од 25.11.2010.године поверилац определио износ главног дуга од 211.680,00динара,  по снову неисплаћених  зарада.
Истом допуном пријаве поверилац  пријавио  износ  од 108.240,00динара за доприносе ПИО, по оба основа.Пријављена камата на  овај износ није обрачуната .

б. Камата на минималне зараде за период септембар 2004.г. - октобар 2005.год.  па до дана покретања стечаја.

в. Признат главни дуг за минималне зараде у трећем исплатном реду.

г. Призната камата на минималне зараде у трећем исплатном реду.

д. Оспорен  главни дуг за разлику   између пријављене и  минималне зараде , у износу од 118.762,00динара..
Оспорени доприноси ПИО у износу од 108.240,00динара, јер су пријављени пријавом Пореске управе Косјерић.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоРстић Милорад
Косјерић, Карађорђева бр.60

в, г

У К У П Н О: 0,00 203.431,25 203.431,25 0,00 0,00 0,00 167.737,92 0,00 35.693,33

11 0,00 92.918,00 92.918,00 0,00 0,00 0,00 92.918,00 од 06.5.2010.године
па до исплате 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 110.513,25 110.513,25 0,00б

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

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

0,00 0,00 74.819,92 0,00

0,00

0,00 0,00

35.693,33

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживање :
-неисплаћене зараде за период 01.9.2004 - 31.10.2005. године са з.з.каматом од доспећа па до исплате,
-доприносе ПИО за пeриод 01.2.- 30.6.2004 ; 01.8.-31.12.2004 и 01.01.-31.10.2005.

Правни основ: зараде и доприноси
а. Допуном пријаве од 26.11.2010.године поверилац определио износ главног дуга од 92.918,00динара,  по снову неисплаћених минималних зарада.
Поверилац није пријавио новчани  износ за доприносе ПИО .Пријављена камата на  овај износ није обрачуната .
б. Камата на главни дуг од доспећа па до 06.5.2010.године.
в. Признат главни дуг у целости у трећем исплатном реду.
г. Призната камата на главни дуг у целости у трећем исплатном реду.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоУрошевић Зоран
Косјерић, улица Миће Зарића 20/а

У К У П Н О: 0,00 1.092.785,00 1.092.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092.785,00

12 0,00 474.500,00 474.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.500,00а вГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 618.285,00 618.285,00 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

618.285,00г

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживање по основу неисплаћених нето зарада до 31.10.2010.године ,  са законском затезном каматом до 06.5.2010.године , па до  коначне исплате.
Правни основ: Радни однос .
а. Главни дуг по основу неисплаћених нето зарада за период :
од фебруар 2004.г. - октобар 2005.године.
б. Камата на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Главни дуг оспорен у ЦЕЛОСТИ , због застарелости потраживања.
г. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, због застарелости 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоВасић Милица
Косјерић, Светосавска 19

г, д

У К У П Н О: 0,00 963.462,83 963.462,83 0,00 0,00 0,00 442.537,98 0,00 520.924,85

13 0,00 536.213,00 536.213,00 0,00 0,00 0,00 225.835,89 310.377,11а ђГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 306.189,79 306.189,79 0,00б

0,00 88.215,00 88.215,00 0,00

0,00 32.845,04 32.845,04 0,00в

0,00 0,00 166.844,05 0,00

27.975,89

21.882,15 0,00

139.345,74е

60.239,11

10.962,89

Опис потраживања:  Стечајни поверилац пријавио потраживање на име камате по пресуди ; минималне зараде за период 01.9.2004.г. до 31.10.2005.године у складу са законом ;  доприносе ПИО за период јул 2002. до 10.марта 2004.године,  према правоснажној и
извршној пресуди , па све до 31.10.2005.године и парничне трошкове.
Правни основ: П.бр. 303/04 Општинског суда у Косјерићу.
а. Пријављен  главни дуг чини портаживање по пресуди у износу од 416.000,00динара и износ од 120.213,00динара за доприносе ПИО.
б. Камата на доприносе ПИО у износу од 61.185,00динара, камата на остатак дуга по пресуди од 134.500,87 динара и камата на минималне зараде од септембра 2004.г.-октобра 2005.године , до дана покретања стечаја.
в. Камата на парничне трошкове од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
г. Признат главни дуг по основу пресуде у износу од 132.926,89динара и  минималне зараде од  01.9.2004.г.-31.10.2005.године у износу од 92.909,00динара, у трећем исплатном реду.
д. Призната камата на  главни дуг ,  до дана покретања стечаја,  у трећем исплатном реду.
ђ. Оспорен износ главног дуга за наплаћена потраживања у износу од 200.000,00динара на дан 20.10.2005.године.
е. Оспорена камата на доприносе ПИО у пријављемом 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоБиро "Омега"
Ужице, Ужичке републике бр.3

У К У П Н О: 0,00 933.086,48 933.086,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933.086,48

14 0,00 399.940,00 399.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.940,00 О с п о р е н о  з б о г
з а с т а р е л о с т и .

а вГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 533.146,48 533.146,48 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

533.146,48г

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживање за неизмирене услуге пројектовања.
Правни основ: Рн. бр. 30/24.10.2003.
Рн. бр.11/06.09.2004.
Рн. бр. 12/06.09.2004.
Рн. бр. 13/06.09.2004.
Рн. бр. 16/04.11.2004.
Рн. бр. 19/03.12.2004.
а. Главни дуг од 399.940,00динара , чине износи по рачунима бр.30 од 24.10.2003.године ; бр.11 од 06.09.2004.год. ; бр.12 од 06.09.2004.год. ;
бр.13 од 06.09.2004.год. ; бр.16 од 04.11.2004.год ;бр.19 од 03.12.2004.год.;
б.  Укупна пријављена камамата у износу 533.146,48динара , рачуната до 29.12.2009.године, према рачунима бр.30 , 11, 12, 13, 16 и 19.
в. Оспорен главни дуг у ЦЕЛОСТИ, због застарелости потраживања.
г. Оспорена камата на главни дуг у ЦЕЛОСТИ због застарелости рачуна- 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено остало"Полет"доо
Ужице, Војводе Бојовића 42

У К У П Н О: 3.420.388,57 0,00 3.420.388,57 1.370.541,02 0,00 0,00 1.329.722,03 0,00 720.125,52

15 1.392.741,90 0,00 1.392.741,90 63.019,87 0,00 0,00 1.329.722,03 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

1.919.151,86 0,00 1.919.151,86 1.217.067,18б

51.928,00 0,00 51.928,00 51.928,00в

56.566,81 0,00 56.566,81 38.525,97г

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

0,00

0,00 0,00

702.084,68

0,00

18.040,84

Опис потраживања:  Поверилац поднео пријаву потраживања по основу Ив.292/05 од 18.02.2005.године, а допуном пријаве потраживања тражио разлучно право на пописаним непокретним и покретним стварима стечајног дужника.
Правни основ: Ив.292/05  од 19.05.2005.год.
Трговинског суда у Ужицу.
Признато разлучно право: Аутоматска бетонара АБ-35, Ауто дизалица " ПРАГА", Приколица Утва , Грађевински скип
а. Поверилац пријавио главни дуг са правом одвојеног намирења.
б. Поверилац пријавио камату на  главни дуг са правом одвојеног намирења.
в. Поверилац пријавио судске трошкове са правом одвојеног намирења.
г. Поверилац пријавио камату на судске трошкове  са правом одвојеног намирења.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоРакић Веселин
Ужице, Ужичке Републике бр. 2

в, г

У К У П Н О: 0,00 692.656,86 692.656,86 0,00 0,00 0,00 533.889,96 0,00 158.766,90

16 0,00 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 432.656,86 432.656,86 0,00б

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

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

0,00 0,00 273.889,96 0,00

0,00

0,00 0,00

158.766,90

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац на основу уговора о делу пријавио главни дуг и камату на главни дуг.
Правни основ: Уговор о делу бр.03/16.01.2004.
а. Главни дуг пријављен у складу са уговором оделу од 16.01.2004.године.
б. Поверилац определио и обрачунао камату на главни дуг у наведеном износу на дан 29.12.2009.године.
в. Признаје се потраживање  главног дуга  у ЦЕЛОСТИ.
г. Признаје се потраживање камате  на главни дуг  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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено остало"Рефлектор"
Ужице, Жеље Ђурића 16

б, в, г

У К У П Н О: 0,00 102.094,05 102.094,05 0,00 0,00 0,00 83.287,71 0,00 18.806,34

17 0,00 39.900,00 39.900,00 0,00 0,00 0,00 39.900,00 0,00 Оспорени трошкови
адвокатаГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 53.300,05 53.300,05 0,00

0,00 8.894,00 8.894,00 0,00а

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

0,00 0,00 36.743,71 0,00

6.644,00

0,00 0,00

16.556,34

2.250,00д

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживање по основу извршених а неизмирених обавеза , у складу са рачуном бр.79/0271 и судског Ив.340/05, са каматом.
Правни основ: ИВ 340/08 од 28.02.2005.
а. Пријављени трошкови по основу  извршења од 6.644,00динара и трошкови адвоката од  2.250,00динара.
б. Потраживање по основу главног дуга признато у ЦЕЛОСТИ.
в. Камата на главни дуг призната у целости.
г. Судски трушкови  признати у ЦЕЛОСТИ.
д. Оспорен пријављени износ трошкова адвоката.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоФонд за финансирање солидарне
стамбене изградње, општина

Косјерић
Косјерић, Олге Грбића бр.10

б, в

У К У П Н О: 0,00 2.692.239,40 2.692.239,40 0,00 0,00 0,00 2.680.355,12 0,00 11.884,28

18 0,00 1.157.845,00 1.157.845,00 0,00 0,00 0,00 1.157.845,00 П р и з н а ј е  с е  и
камата у  складу са
чл.85.ст.3 Закона о
стечају

0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.534.394,40 1.534.394,40 0,00а

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

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

0,00 0,00 1.522.510,12 0,00

0,00

0,00 0,00

11.884,28

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац потражује од стечајног дужника на име  додељеног стана солидарности по основу уговор бр. 36-1/01 од 26.12.2001. године, главни дугу износу од 1.157.845,00динраи камату на главни дуг до дана отварања стечаја.
Правни основ: Уговор бр. 36-1/01 од 26.12.2001. године.
а. Пријављена камата на главни дуг до дана покретања стечаја..
б. Признат главни дуг у ЦЕЛОСТИ.
в. Призната камата, до дана покретања стечаја , 06.5.2010.године, на  главни дуг 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоОпштина Косјерић
Косјерић, Олге Грбића бр.10

в, г

У К У П Н О: 0,00 8.399.952,61 8.399.952,61 0,00 0,00 0,00 8.399.952,61 0,00 0,00

19 0,00 6.322.649,60 6.322.649,60 0,00 0,00 0,00 6.322.649,60 П р и з н а ј е  с е  и
камата у  складу са
чл.85.ст.3 Закона о
стечају

0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 2.077.303,01 2.077.303,01 0,00б

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

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

0,00 0,00 2.077.303,01 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Пријавњена потраживања по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта, камате на накнаду за коришћење грађевинског земљишта , пореза на имовину и земљиште , и камате на порезна имовину и земљиште, закључно са даном
отварања стечаја.
Правни основ: Решење бр.4/05 од 01.01.2005. до 31.12.2005.
Решење бр.4/06 од 01.06.2006. до 31.12.2006.
Решење бр.4/07 од 01.07.2007. до 31.12.2007.
Решење бр.4/08 од 01.08.2008. до 31.12.2008.
Решење бр. 452-1-4/09-01 од 01.01.2009. до 31.12.2009
Решење бр. 452-1-4/10-01 од 01.01.2010. до 31.12.2010.
а. Пријављен главни дуг у складу са Решење бр.4/05 од 01.01.2005. до 31.12.2005.; Решење бр.4/06 од 01.06.2006. до 31.12.2006.; Решење бр.4/07 од 01.07.2007. до 31.12.2007.; Решење бр.4/08 од 01.08.2008. до 31.12.2008.;
Решење бр. 452-1-4/09-01 од 01.01.2009. до 31.12.2009 ;Решење бр. 452-1-4/10-01 од 01.01.2010. до 31.12.2010.
б. Пријављена камата на главни дуг у наведеном износу, до дана покретања стечаја.
в. Признат главни дуг у ЦЕЛОСТИ.
г. Призната камата на главни дуг, до дана отварања стечаја  у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоМинистарство финансија РС,
Порека управа експозитура

Косјерић
Косјерић, Олге Грбића бр.1

У К У П Н О: 0,00 21.316.087,20 21.316.087,20 0,00 0,00 0,00 21.316.087,20 0,00 0,00

20 0,00 8.290.619,05 8.290.619,05 0,00 0,00 0,00 8.290.619,05 0,00 Оспорено  право
о д в о ј е н о г
намирења .Решење
И в . 8 5 / 0 5
Општинског  суда  у
К о с ј е р и ћ у  н и ј е
у п и с а н о  у
и н т а б у л а ц и о н и
протокол  и  ни је
уписана хипотека у
Л.н.1607 КО Варош
Косјерић.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 13.025.468,15 13.025.468,15 0,00

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

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

0,00 0,00 13.025.468,15 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу  јавних прихода .
Правни основ: Порези и доприноси.
Ив.85/05 Општинског суда у Косјерићу.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоШтулић Милена
Косјерић, улица Антонија Косијера

66

в, г

У К У П Н О: 0,00 304.670,60 304.670,60 0,00 0,00 0,00 223.474,18 0,00 81.196,42

21 0,00 127.070,00 127.070,00 0,00 0,00 0,00 120.892,00 Камата  до  дана
исплате у складу са
чл.85 ст.3 Закона о
стечају.

6.178,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

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

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

0,00 0,00 102.582,18 0,00

0,00

0,00 0,00

75.018,42

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац потражује :
-нето зараде за период од 01.03.2004.-31.10.2005.године, са каматом до дана покретања стечаја  и условну камату до дана исплате ,
- и доприносе за ПИО за наведени период..
Правни основ: Радни однос.
а. Поверилац пријавио минималне  нето зараде за период од 01.03.2004.-31.10.2005.године, у наведеном износу и доприносе ПИО за тај период.
б. Поверилац пријавио камату на главни дуг у наведеном износу, до дана покретања стечаја.
в. Признат главни дуг по основу неисплаћених минималних зарада за период 01.3.2004.г.-31.10.2005.године,  у износу од 120.892,00динара у трећем исплатном реду.
г. Камата на признати део главног дуга у износ од 156.129,61динара ,од дана доспећа па до дана покретања стечаја,  призната у трећем исплатном реду.
д. Оспорен део главног дуг за наплаћена потраживања за месец јул 2004.године..
Оспорена потраживања по основу доприноса ПИО оспорена у ЦЕЛОСТИ.
Потраживање по овом основу је садржано у пријави Пореске управе Косјерић.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоКомпанија "Дунав осигурање"
а.д.о.

Ужице, улица Николе Пашића
бр.22

а

У К У П Н О: 0,00 11.313.748,52 11.313.748,52 0,00 0,00 0,00 7.036.373,43 0,00 4.277.375,09

23 0,00 4.410.324,84 4.410.324,84 0,00 0,00 0,00 3.513.747,34 896.577,50 П о т р а ж и в а њ е
о с п о р е н о  з б о г
з а с т а р е л о с т и

бГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.817.485,68 6.817.485,68 0,00

0,00 85.938,00 85.938,00 0,00

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

0,00 0,00 3.459.488,09 0,00

63.138,00

0,00 0,00

3.357.997,59

22.800,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу осигурања имовине.
Правни основ: Ив. бр. 971/05 Трговинског суда у Ужицу.
а. Признат главни дуг за наведени износ у трећем исплатном реду.
б. Оспорен главни дуг који није обухваћен пресудом , због застарелости и то:
фактура 52-1140-2905/20.6.2005 ;  52-1140-5105/20.6.2005 ;  52-1140-19705/20.7.2005 ;  52-1140-20005/20.7.2005 ;  52-1140-23905/23.8.2005 ;  52-1140-24105/23.8.2005 ; 52-1140-28005/30.9.2005 ;   52-1140-28305/30.9.2005; 52-1140-35505/25.10.2005;  52-1140-
35505/20.11.2005; 52-1140-35505/20.12.2005;  52-1140-35605/25.10.2005; 52-1140-35605/20.11.2005; 52-1140-35605/20.12.2005 , као и камата на наведене износе.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоМарковић Љубодраг
Косјерић, Кнеза Милоша бр.21

У К У П Н О: 0,00 1.092.785,00 1.092.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092.785,00

24 0,00 474.500,00 474.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.500,00а вГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 618.285,00 618.285,00 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

618.285,00г

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживање по основу неисплаћених нето зарада до 31.10.2005. године ,  са законском затезном каматом до 06.5.2010.године , па до  коначне исплате.
Правни основ: Радни однос.
а. Главни дуг по основу неисплаћених нето зарада за период :
од фебруар 2004.г. - октобар 2005.године.
б. Камата на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Главни дуг оспорен у ЦЕЛОСТИ , због застарелости потраживања.
г. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ због застарелости потраживања.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоПеришић Иван
Косјерић, Хајдук Вељкова бр.

в, г

У К У П Н О: 0,00 308.184,05 308.184,05 0,00 0,00 0,00 268.637,58 0,00 39.546,47

25 0,00 169.904,00 169.904,00 0,00 0,00 0,00 169.904,00 од 06.5.2010.године
па до исплате 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 138.280,05 138.280,05 0,00б

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

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

0,00 0,00 98.733,58 0,00

0,00

0,00 0,00

39.546,47

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања за:
-неисплаћене зараде за перио 01.09.2004.-31.10.2005.године са каматом од доспећа па до исплате,
- за уплаћене доприносе ПИО за период 01.02.-30.6.2004.г.и 01.8.2004.г.- 31.10.2005.године са каматом до дана уплате.
Правни основ: Радни однос .Уплатнице доприноса  фонду ПИО.
а. Главни дуг по основу минималних зарада у износу од 92.918,00динара и износ од 76.986,00динара за уплаћене доприносе ПИО.
б. Камата на минималне зараде у износу 110.513,23динара и камата на уплаћене доприносе у износу од 27.766,82динара , од дана доспећа па до 06.5.2010.године.
в. Признат главни дуг у целости у трећем исплатном реду.
г. Призната камата на  главни дуг у целости у трећем исплатном реду.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоЂоковић Даница
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 180.967,98 180.967,98 0,00 0,00 0,00 123.385,39 0,00 57.582,59

26 0,00 65.335,00 65.335,00 0,00 0,00 0,00 65.335,00 0,00а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 109.971,21 109.971,21 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

0,00 2.661,77 2.661,77 0,00г

0,00 0,00 52.388,62 0,00

3.000,00

2.661,77 0,00

57.582,59и

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуга  за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-неуплаћених доприноса  за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост.

Правни основ: П. 631/02, Ив. 453/05 Општинског суда у Косјерићу и Г.ж.175/05 Окружног суда у Ужицу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 19.04.2004. године  и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост за
  временски период од 01.02.2004.г.- 19.04.2004.год.  у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа   па  до дана покретања стечаја.

в. Пријављени трошкови парничног поступка.
г. Камата на парничне трошкове до дана покретања стечаја.
д.  Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од априла 2002.год.  до децембра
  2003.године , по пресуди П.631/02 . умањен за наплаћено потраживање  у
  износу од 35.000,00 динара  20.10.2005.год.  и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до април 2004.године,
 умањен за исплату за  јануар  2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоОстојић Милован
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 439.897,67 439.897,67 0,00 0,00 0,00 265.123,88 0,00 174.773,79

27 0,00 172.355,77 172.355,77 0,00 0,00 0,00 146.957,77 25.398,00а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 261.980,02 261.980,02 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

0,00 2.561,88 2.561,88 0,00г

0,00 0,00 112.604,23 0,00

3.000,00

2.561,88 0,00

149.375,79и

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуга  за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-  неуплаћених доприноса  за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.
Правни основ: П. 9/06, П. бр. 326/04 Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 18.07.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год.,
 у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа   па  до дана покретања стечаја.

в. Пријављени трошкови парничног поступка.
г. Камата на парничне трошкове до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде по пресуди П.326/04 .
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до 18.јула 2005.године,
 умањен за исплате накнаде боловања за период јануар-април 2004.год. и
 за исплату зараде за јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоКовечевић Милкица
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 465.201,57 465.201,57 0,00 0,00 0,00 306.052,95 0,00 159.148,62

28 0,00 164.846,00 164.846,00 0,00 0,00 0,00 154.015,08 10.830,92а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 222.318,34 222.318,34 0,00б

0,00 42.092,00 42.092,00 0,00в

0,00 35.945,23 35.945,23 0,00г

0,00 0,00 129.098,40 0,00

12.193,00

10.746,47 0,00

93.219,94и

29.899,00

25.198,76

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја,06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П.630/02, И. 488/05, П. 474/05 и П.375/05 Општинског суда у Косјерићу и Г.ж.410/05 Окружног суда у Ужицу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године   и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови парничног поступка.

г. Камата на парничне трошкове до дана покретања нстечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од јун 2002.год. до децембра
 2003.године , по пресуди П.630/02  умањен за наплаћено потраживање у
  износу од 33.000,00 динара 20.10.2005.год. и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар 2005.год.,
 умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоБожовић Милоје
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 390.734,84 390.734,84 0,00 0,00 0,00 264.187,89 0,00 126.546,95

29 0,00 134.286,02 134.286,02 0,00 0,00 0,00 134.286,02 0,00а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 178.411,59 178.411,59 0,00б

0,00 42.092,00 42.092,00 0,00в

0,00 35.945,23 35.945,23 0,00г

0,00 0,00 114.635,60 0,00

8.114,52

7.151,75 0,00

63.775,99и

33.977,48

28.793,48

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја,06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.
Правни основ: П. 490/05, П. 631/02 и И. 450/05 Општинског суда у Косјерићу, Гж.175/05 Окружног суда у Ужицу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Пријавњени трошкови парничног поступка.
г. Камата на трошкове парничног поступка до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од априла 2002.год. до децембара
  2003.године , по пресуди П.631/02 . умањен за наплаћено потраживање  у
  износу од 32.546,00 динара 20.10.2005.год.  и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар 2005.године,
 умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоСтаматовић Зорица
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 504.980,33 504.980,33 0,00 0,00 0,00 298.801,95 0,00 206.178,38

30 0,00 214.846,00 214.846,00 0,00 0,00 0,00 139.973,56 74.872,44а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 284.572,45 284.572,45 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

0,00 2.561,88 2.561,88 0,00г

0,00 0,00 153.266,51 0,00

3.000,00

2.561,88 0,00

131.305,94и

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П.243/05 Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 18.10.2004. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 18.10.2004. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови парничног поступка.

г. Камата на трошкове парничног поступка до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од априла 2002.год. до октобра 2004.год,
  по пресуди П.243/05 . умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоЂуровић Драгиша
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 504.980,33 504.980,33 0,00 0,00 0,00 321.060,37 0,00 183.919,96

31 0,00 214.846,00 214.846,00 0,00 0,00 0,00 171.967,38 42.878,62а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 284.572,45 284.572,45 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

0,00 2.561,88 2.561,88 0,00г

0,00 0,00 143.531,11 0,00

3.000,00

2.561,88 0,00

141.041,34и

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја,06.5.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П.318/04, П. 508/05 и П.100/06 Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг  од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови парничног поступка.
г. Камата на трошкове парничног поступка до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од априла 2002.год. до децембра
  2004.године , по пресуди П.318/04
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2005.г. до октобар 2005.године,

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду, унаведеном износу
е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг  за разлику утврђеног  главног дуга  стечајног управника и пријављеног главног дуга  повериоца.

и. Оспорена камата на главни дуг за разлику обрачуна камате стечајног управника и обрачуна камате повериоца.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоЂурић Љиљана
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 504.980,33 504.980,33 0,00 0,00 0,00 265.429,56 0,00 239.550,77

32 0,00 214.846,00 214.846,00 0,00 0,00 0,00 138.405,26 76.440,74а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 284.572,45 284.572,45 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

0,00 2.561,88 2.561,88 0,00г

0,00 0,00 121.462,42 0,00

3.000,00

2.561,88 0,00

163.110,03и

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П. 318/04, П. 509/05 и 100/06  Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг  од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови парничног поступка.

г. Камата на парничне трошкове до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од априла 2002.год. до децембра 2004.
  године , по пресуди П.318/04  и
 -за минималне зараде у периоду  од јануар 2005.г. до октобар 2005.
  године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за  разлику обрачуна камате стечајног управника и обрачуна камате повериоца.
е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен  главни дуг за разлику обрачуна главног дуга стечајног  управника и обрачуна главног дуга повериоца.
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за разлику обрачуна камате стечајног управника и обрачуна камате повериоца.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоКовачевић Милован
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 504.980,33 504.980,33 0,00 0,00 0,00 354.963,57 0,00 150.016,76

33 0,00 214.846,00 214.846,00 0,00 0,00 0,00 179.959,29 34.886,71а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 284.572,45 284.572,45 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

0,00 2.561,88 2.561,88 0,00г

0,00 0,00 169.442,40 0,00

3.000,00

2.561,88 0,00

115.130,05и

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја,06.5.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П. 361/04 и П.100/06 Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови парничног поступка.

г. Камата на парничне трошкове до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од априла 2002.год. до јула 2003.године ,
 по пресуди П.361/04 , и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар 2005.
 године, умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоМарић Владан
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 506.743,37 506.743,37 0,00 0,00 0,00 358.332,29 0,00 148.411,08

34 0,00 214.846,00 214.846,00 0,00 0,00 0,00 182.355,79 32.490,21а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 286.335,49 286.335,49 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

0,00 2.561,88 2.561,88 0,00г

0,00 0,00 170.414,62 0,00

3.000,00

2.561,88 0,00

115.920,87и

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја,06.5.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П.513/05 и П. 362/04 Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови парничног поступка.

г. Камата на парничне трошкове до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од априла 2002.год. до јула 2003.године ,
 по  пресуди П.362/04  и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар 2005.године,
 умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоМиловић Милена
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 504.980,33 504.980,33 0,00 0,00 0,00 289.526,63 0,00 215.453,70

35 0,00 214.846,00 214.846,00 0,00 0,00 0,00 150.534,43 64.311,57а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 284.572,45 284.572,45 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

0,00 2.561,88 2.561,88 0,00г

0,00 0,00 133.430,32 0,00

3.000,00

2.561,88 0,00

151.142,13и

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П. 517/05 и  П.326/04 Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови парничног поступка.
г. Камата на парничне трошкове до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду од јануара 2003.г. до априла 2003.год.
 по пресуди 326/04 и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар  2005.год.,
 умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоАнтовић Милета
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 465.201,57 465.201,57 0,00 0,00 0,00 304.045,12 0,00 161.156,45

36 0,00 164.846,00 164.846,00 0,00 0,00 0,00 157.439,59 7.406,41а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 222.318,34 222.318,34 0,00б

0,00 42.092,00 42.092,00 0,00в

0,00 35.945,23 35.945,23 0,00г

0,00 0,00 131.339,26 0,00

8.114,52

7.151,75 0,00

90.979,08и

33.977,48

28.793,48

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуга  за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја,06.5.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-  неуплаћених доприноса  за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.
Правни основ: П.631/02 и И. 454/05 Општинског суда у Косјерићу, и  Гж.1.175/05 Окружног суда у Ужицу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа   па  до дана покретања стечаја.
в. Пријавњени трошкови парничног поступка .
г. Камата на парничне трошкове до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од априла 2002.год. до децембара
 2003.године , по пресуди П.631/02  умањен за наплаћено потраживање у
  износу од 35.000,00 динара 20.10.2005.год. и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар 2005.год.,
 умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.
е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.
ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.
з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.
и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоМилић Зоран
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 473.427,63 473.427,63 0,00 0,00 0,00 129.771,99 0,00 343.655,64

37 0,00 173.072,06 173.072,06 0,00 0,00 0,00 58.486,06 114.586,00а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 222.318,34 222.318,34 0,00б

0,00 42.092,00 42.092,00 0,00в

0,00 35.945,23 35.945,23 0,00г

0,00 0,00 48.346,46 0,00

12.193,00

10.746,47 0,00

173.971,88и

29.899,00

25.198,76

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.5.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П. 630/02 И.487/05 и П.375/05 Општинског суда у Косјерићу и Г.ж.410/05 Окружног суда у Ужицу..
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 11.05.2004. године  и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост за
  временски период од 01.02.2004.г.- 11.05.2004.год., у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови парничног поступка.
г. Камата на парничне трошкове до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду:
- за минималне зараде по пресуди П.630/02  умањен за наплаћено
  потраживање  и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до 11.маја 2004.године,
 умањен за исплату  зараде за јануар  2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена  за камату на наплаћено потраживање.
е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.
ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.
з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоМиловић Радоје
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 504.980,33 504.980,33 0,00 0,00 0,00 278.199,73 0,00 226.780,60

38 0,00 214.846,00 214.846,00 0,00 0,00 0,00 145.087,81 69.758,19а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 284.572,45 284.572,45 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

0,00 2.561,88 2.561,88 0,00г

0,00 0,00 127.550,04 0,00

3.000,00

2.561,88 0,00

157.022,41и

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П. 502/05, П. 326/04 Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови парничног поступка.

г. Камата на парничне трошкове до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од априла 2002.год. до децембара
  2003.године , по пресуди П.326/04  и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар 2005.год.,
 умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоАрсенијевић Стојанка
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 465.201,57 465.201,57 0,00 0,00 0,00 307.483,67 0,00 157.717,90

39 0,00 164.846,00 164.846,00 0,00 0,00 0,00 159.352,15 5.493,85а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 222.318,34 222.318,34 0,00б

0,00 42.092,00 42.092,00 0,00в

0,00 35.945,23 35.945,23 0,00г

0,00 0,00 132.865,25 0,00

8.114,52

7.151,75 0,00

89.453,09и

33.977,48

28.793,48

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П. 631/02 , И.452/05 и П.253/05 Општинског суда у Косјерићу и Гж.175/05 Окружног суда у Ужицу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године  и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост за
  временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од 01.08.2004.г. -
  31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа   па  до дана покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови парничног поступка.
г. Камата на парничне трошкове до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од априла 2002.год. до децембра
  2003.године , по пресуди П.631/02 . умањен за наплаћено потраживање
  у износу од 40.000,00 динара  20.10.2005 г. и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар 2005.
 године, умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоЈовановић Владан
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 519.698,17 519.698,17 0,00 0,00 0,00 378.046,93 0,00 141.651,24

40 0,00 214.846,00 214.846,00 0,00 0,00 0,00 192.050,71 22.795,29а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 299.290,29 299.290,29 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

0,00 2.561,88 2.561,88 0,00г

0,00 0,00 180.434,34 0,00

3.000,00

2.561,88 0,00

118.855,95

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П. 491/05, П. 321/04 Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови парничног поступка.
г. Камата на парничне трошкове до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од јун 2002.год. до децембра
  2003.године , по пресуди П.321/04   и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар 2005.године,
 умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоЈоксимовић Милка
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 465.201,57 465.201,57 0,00 0,00 0,00 322.237,38 0,00 142.964,19

41 0,00 164.846,00 164.846,00 0,00 0,00 0,00 163.363,66 1.482,34а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 222.318,34 222.318,34 0,00б

0,00 42.092,00 42.092,00 0,00в

0,00 35.945,23 35.945,23 0,00г

0,00 0,00 135.934,25 0,00

12.193,00

10.746,47 0,00

86.384,09и

29.899,00

25.198,76

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П. 630/02, П. 473/05 , П.107/06 и П.375/05 Општинског суда у Косјерићу и Г.ж.410/05 Окружног суда у Ужицу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови парничног поступка .
г. Камата на парничне трошкове до дана покретања стечаја
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од априла 2002.год. до децембара
  2003.године , по пресуди П.630/02 . умањен за наплаћено потраживање  у
  износу од 50.000,00 динара 20.10.2005.год.  и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар 2005.године,
 умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоБјелановић Ружа
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 465.201,57 465.201,57 0,00 0,00 0,00 304.815,03 0,00 160.386,54

42 0,00 164.846,00 164.846,00 0,00 0,00 0,00 153.713,06 11.132,94а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 222.318,34 222.318,34 0,00б

0,00 42.092,00 42.092,00 0,00в

0,00 35.945,23 35.945,23 0,00г

0,00 0,00 139.149,02 0,00

6.353,35

5.599,60 0,00

83.169,32и

35.738,65

30.345,63

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П. 623/02 ;  И. 493/05 и  П. 497/05; П.376/05 Општинског суда у Косјерићу И Гж.406/05 Окружног суда у Ужицу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.08.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.08.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа   па  до дана покретања стечаја.

в. Пријављени трошкови парничног поступка.
г. Камата на парничне трошкове до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од априла 2002.год. до децембара
  2003.године , по пресуди П.632/02 . умањен за наплаћено потраживање  у
  износу од 50.000,00 динара 20.10.2005.године  и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до август 2005.године,
 умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоТомић Жарко
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 504.980,33 504.980,33 0,00 0,00 0,00 314.433,93 0,00 190.546,40

43 0,00 214.846,00 214.846,00 0,00 0,00 0,00 162.780,07 52.065,93а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 284.572,45 284.572,45 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

0,00 2.561,88 2.561,88 0,00г

0,00 0,00 146.091,98 0,00

3.000,00

2.561,88 0,00

138.480,47и

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П. 33/05, П. 543/05 и П.108/06  Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови парничног поступка.
г. Камата на трошкове парничног поступка до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од марта 2003.год. до априла 2005.године ,
 по пресуди П.33/05   и
-за минималне зараде у периоду  од април 2005.г. до октобар 2005.године,
 умањен за исплату за  јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћено потраживање.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоПјевић Невена
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 465.201,57 465.201,57 0,00 0,00 0,00 290.796,07 0,00 174.405,50

44 0,00 164.846,00 164.846,00 0,00 0,00 0,00 151.281,27 13.564,73а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 222.318,34 222.318,34 0,00б

0,00 42.092,00 42.092,00 0,00в

0,00 35.945,23 35.945,23 0,00г

0,00 0,00 127.561,85 0,00

6.353,35

5.599,60 0,00

94.756,49и

35.738,65

30.345,63

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П. 623/02; И.494/05 и П. 36/06 и П.376/05 Општинског суда у Косјерићу и
 Г.ж.406/05 Окружног суда у Ужицу
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа   па  до дана покретања стечаја.

в. Пријављени трошкови парничног поступка.

г. Камата на парничне трошкове до дана покретања стечаја.
д.    Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од априла 2002.год. до децембара
  2003.године , по пресуди П.623/02 . умањен за наплаћено потраживање
  у  износу од 49.000,00 динара 20.10.2005.године и
-за минималне зараде у периоду  од март 2004.г. до октобар 2005.године,
 умањен за исплату  за  јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћено потраживање.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћено  потраживање .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоПродановић Добринка
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 465.201,57 465.201,57 0,00 0,00 0,00 300.055,68 0,00 165.145,89

45 0,00 164.846,00 164.846,00 0,00 0,00 0,00 156.969,53 7.876,47а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 222.318,34 222.318,34 0,00б

0,00 42.092,00 42.092,00 0,00в

0,00 35.945,23 35.945,23 0,00г

0,00 0,00 131.133,20 0,00

6.353,35

5.599,60 0,00

91.185,14и

35.738,65

30.345,63

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ:  П. 623/02 ; И .495/05 и П.495/05 ; П.376/05
 Општинског суда у Косјерићу  и
 Г.ж.406/05 Окружног суда у Ужицу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа   па  до дана покретања стечаја.

в. Пријављени трошкови парничног поступка.
г. Камата на парничне трошкове до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од априла 2002.год. до децембра
 2003.године , по пресуди П.623/02  умањен за наплаћено потраживање у
  износу од 40.000,00 динара 20.10.2005.год.  и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар 2005.год.,
 умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоЈанковић Милина
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 465.201,57 465.201,57 0,00 0,00 0,00 319.527,37 0,00 145.674,20

46 0,00 164.846,00 164.846,00 0,00 0,00 0,00 164.846,00 0,00а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 222.318,34 222.318,34 0,00б

0,00 42.092,00 42.092,00 0,00в

0,00 35.945,23 35.945,23 0,00г

0,00 0,00 139.415,10 0,00

8.114,52

7.151,75 0,00

82.903,24и

33.977,48

28.793,48

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.
Правни основ: П. 631/02 и И. 451/05 Општинског суда у Косјерићу, И. 175/05 Окружног суда у Ужицу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана  покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови парничног поступка.
г. Камата на трошкове парничног поступка до дана покретања стечаја.
д. Признат целокупни  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од мај 2002.год. до децембара
  2003.године , по пресуди П.631/02 . умањен за наплаћено потраживање  у
  износу од 50.000,00 динара 20.10.2005.год.  и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар 2005.године,
 умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоВујадиновић Вера
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 465.201,57 465.201,57 0,00 0,00 0,00 225.439,87 0,00 239.761,70

47 0,00 164.846,00 164.846,00 0,00 0,00 0,00 83.944,50 80.901,50а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 222.318,34 222.318,34 0,00б

0,00 42.092,00 42.092,00 0,00в

0,00 35.945,23 35.945,23 0,00г

0,00 0,00 73.214,61 0,00

42.092,00

26.188,76 0,00

149.103,73и

0,00

9.756,47

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П. 538/05 и П.100/06 Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 25.07.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год.,
  у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови парничног поступка.
г. Камата на трошкове  парничног  поступпка до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до 25.07. 2005.године,
 умањен за исплате накнада боловања и за исплате зараде за  јануар и јул
 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до 25.07. 2005.године,
 умањен за исплате накнада боловања и исплате зарада за  јануар и јул
 2004.године.

и. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоКандић Ката
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 504.980,33 504.980,33 0,00 0,00 0,00 312.668,33 0,00 192.312,00

48 0,00 214.846,00 214.846,00 0,00 0,00 0,00 146.077,25 68.768,75а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 284.572,45 284.572,45 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

0,00 2.561,88 2.561,88 0,00г

0,00 0,00 161.029,20 0,00

3.000,00

2.561,88 0,00

123.543,25и

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П. 321/04, П. 492/05 и П.100/06 Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 30.06.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. ,
  у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја
в. Пријављени трошкови парничног поступка
г. Камата на трошкове парничног поступка  до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од јун 2002.год. до децембра
  2003.године , по пресуди П.321/04  и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до јун 2005.године,
 умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоМарковић Драгана
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 465.201,57 465.201,57 0,00 0,00 0,00 314.962,08 0,00 150.239,49

49 0,00 164.846,00 164.846,00 0,00 0,00 0,00 159.246,81 5.599,19а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 222.318,34 222.318,34 0,00б

0,00 42.092,00 42.092,00 0,00в

0,00 35.945,23 35.945,23 0,00г

0,00 0,00 132.775,80 0,00

12.193,00

10.746,47 0,00

89.542,54и

29.899,00

25.198,76

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја,06.5.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П. 630/02 , И. 489/05 и П.375/05 Општинског суда у Косјерићу и Г.ж.410/05 Окружног суда у Ужицу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг  од дана доспећа па до дана покретања стечаја .
в. Пријављени трошкови парничног поступка.
г. Камата на трошкове парничног поступка до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од јун 2002.год. до децембра
  2003.године , по пресуди П.630/02 . умањен за наплаћено потраживање  у
  износу од 38.000,00 динара  20.10.2005.год. и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар 2005.године,
 умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоПавић Славица
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 551.103,07 551.103,07 0,00 0,00 0,00 408.873,08 0,00 142.229,99

50 0,00 214.846,00 214.846,00 0,00 0,00 0,00 206.226,79 8.619,21а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 330.695,19 330.695,19 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

0,00 2.561,88 2.561,88 0,00г

0,00 0,00 197.084,41 0,00

3.000,00

2.561,88 0,00

133.610,78

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја,06.5.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П. 321/04  и П.100/06 Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.

в. Пријављени трошкови парничног поступка.
г. Камата на трошкове парничног поступка до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од априла 2002.год. до децембра
  2003.године , по пресуди П.321/04  и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар 2005.године,
 умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоБлагојевић Синиша
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 504.980,33 504.980,33 0,00 0,00 0,00 286.735,91 0,00 218.244,42

51 0,00 214.846,00 214.846,00 0,00 0,00 0,00 149.277,03 65.568,97а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 284.572,45 284.572,45 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

0,00 2.561,88 2.561,88 0,00г

0,00 0,00 131.897,00 0,00

3.000,00

2.561,88 0,00

152.675,45и

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П. 318/04, П. 507/05 и П.100/06 Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.01.2004.г.- 31.10.2005. године,
  у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.

в. Пријављени трошкови парничног поступка.
г. Камата на трошкове парничног поступка до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од априла 2002.год. до децембара
  2004.године , по пресуди П.318/04  и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2005.г. до октобар 2005.године,

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду ,умањена за разлику обрачуна камате стечајног управника и обрачуна камате повериоца.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за разлику обрачуна главног дуга стечајног управника и
обрачуна главног дуга повериоца.
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за разлику обрачуна камате стечајног управника и обрачуна камате повериоца.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоАрнаутовић Милутин
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 504.980,33 504.980,33 0,00 0,00 0,00 279.253,98 0,00 225.726,35

52 0,00 214.846,00 214.846,00 0,00 0,00 0,00 147.043,75 67.802,25а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 284.572,45 284.572,45 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

0,00 2.561,88 2.561,88 0,00г

0,00 0,00 126.648,35 0,00

3.000,00

2.561,88 0,00

157.924,10и

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П. 15/06, П. 546/05, П. 42/05 Општинског суда У Косјерићу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 31.10.2005. године,
  у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови парничног поступка .
г. Камата на трошкове парничног поступка до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од март 2003.год. до априла 2005.године,
 по пресуди П.42/05  и
-за минималне зараде у периоду  од април 2004.г. до октобар 2005.године,
 умањен за исплату за јануар 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћено потраживање.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоЛежајић Горан
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 504.980,33 504.980,33 0,00 0,00 0,00 345.439,08 0,00 159.541,25

53 0,00 214.846,00 214.846,00 0,00 0,00 0,00 177.533,28 37.312,72а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 284.572,45 284.572,45 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

0,00 2.561,88 2.561,88 0,00г

0,00 0,00 162.343,92 0,00

3.000,00

2.561,88 0,00

122.228,53и

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П. 321/04 и П.100/06 Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови парничног поступка.
г. Камата на трошкове парничног поступка до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2003.год. до децембра
  2003.године , по пресуди П.321/04  и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар 2005.године,
 умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоВујадиновић Страјин
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 504.980,33 504.980,33 0,00 0,00 0,00 257.367,78 0,00 247.612,55

54 0,00 214.846,00 214.846,00 0,00 0,00 0,00 136.312,00 78.534,00а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 284.572,45 284.572,45 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

0,00 2.561,88 2.561,88 0,00г

0,00 0,00 115.493,90 0,00

3.000,00

2.561,88 0,00

169.078,55и

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ:
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови парничног поступка.

г. Камата на парничне трошкове до дана покретања стечаја.

д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар 2005.године,
 умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоМиловић Дејан
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 504.980,33 504.980,33 0,00 0,00 0,00 342.228,13 0,00 162.752,20

55 0,00 214.846,00 214.846,00 0,00 0,00 0,00 175.996,59 38.849,41а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 284.572,45 284.572,45 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

0,00 2.561,88 2.561,88 0,00г

0,00 0,00 160.669,66 0,00

3.000,00

2.561,88 0,00

123.902,79и

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П. 100/06, П. 321/04 Општинског суда у Косјерићу.
а. Поверилац је пријавио главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године и неуплаћене доприносе  за ПИО здравствено осигурање и незапосленост на име минималне зараде и то за временски период од 01.02.2004.-30.06.2004. године и од
01.08.2004.-31.10.2005. године.
б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови парничног поступка.

г. Камата на трошкове парничног поступка до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2003.год. до децембра
  2003.године , по пресуди П.321/04  и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар 2005.године,
 умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоМилосављевић Гордана
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 465.201,57 465.201,57 0,00 0,00 0,00 322.772,99 0,00 142.428,58

56 0,00 164.846,00 164.846,00 0,00 0,00 0,00 163.724,42 1.121,58а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 222.318,34 222.318,34 0,00б

0,00 42.092,00 42.092,00 0,00в

0,00 35.945,23 35.945,23 0,00г

0,00 0,00 136.109,10 0,00

12.193,00

10.746,47 0,00

86.209,24и

29.899,00

25.198,76

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ:  P.630/02, I.490/05 и П.493/05 , П.375/05 Општинског суда у Косјерићу и Г.ж.410/05 Окружног суда у Ужицу
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови парничног поступка.
г. Камата на парничне трошкове до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од априла 2002.год. до децембра
  2003.године , по пресуди П.630/02 . умањен за наплаћено потраживање  у
  износу од 47.000,00 динара 20.10.2005. год.  и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар 2005.године,
 умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоКрсмановић Марија
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 538.388,48 538.388,48 0,00 0,00 0,00 396.986,55 0,00 141.401,93

57 0,00 214.846,00 214.846,00 0,00 0,00 0,00 200.776,70 14.069,30а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 317.980,60 317.980,60 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

0,00 2.561,88 2.561,88 0,00г

0,00 0,00 190.647,97 0,00

3.000,00

2.561,88 0,00

127.332,63

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П. 539/05, П. 321/04 и П.100/06  Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг за минималне зараде до 31.10.2005. године и
-неуплаћене доприносе за ПИО,здравствено осигурање и незапосленост за
 временски период од 01.02.2004.г. - 30.06.2004.г. и 01.08.2004.г. - 31.10.2005.г.,
 у неопредељеном износу.
б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови парничног поступка.
г. Камата на трошкове парничног поступка до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од мај 2002.год. до децембара
  2003.године , по пресуди П.321/04  и
 -за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар 2005.године,
 умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоФилиповић Милета
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 465.201,57 465.201,57 0,00 0,00 0,00 296.254,96 0,00 168.946,61

58 0,00 164.846,00 164.846,00 0,00 0,00 0,00 154.719,61 10.126,39а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 222.318,34 222.318,34 0,00б

0,00 42.092,00 42.092,00 0,00в

0,00 35.945,23 35.945,23 0,00г

0,00 0,00 129.582,40 0,00

6.353,35

5.599,60 0,00

92.735,94и

35.738,65

30.345,63

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуг за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-потраживања за неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост.

Правни основ: П. 623/02 ; И. 492/05 и П. 511/05 , П.376/05 Општинског суда у Косјерићу и
Г.ж.406/05 Окружног суда у Ужицу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и незапосленост за
  временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови парничног поступка.
г. Камата на парничне трошкове до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од јуна 2002.год. до децембра
  2003.године , по пресуди П.632/02 . умањен за наплаћено потраживање  у
  износу од 30.000,00 динара 20.10.2005. год. и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар 2005.године,
 умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоПЗР "Јоковић" Брајковићи
Косјерић

У К У П Н О: 0,00 248.350,21 248.350,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.350,21

59 0,00 54.440,00 54.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.440,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 179.975,79 179.975,79 0,00б

0,00 7.516,00 7.516,00 0,00в

0,00 6.418,42 6.418,42 0,00г

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

0,00

0,00 0,00

179.975,79ђ

7.516,00е

6.418,42ж

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања за неизмирене услуге , по основу извршног решења и  трошкове извршења  са каматом до дана покретања стечаја .

Правни основ: Ив. 722/05 Трговинског суда у Ужицу.
а. Главни дуг по основу неисплаћених рачуна , а према  извршном решењу.
б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја.
в. Пријављени трошкови извршења.
г. Камата на трошкове извршења до дана покретања стечаја
д. Оспорен главни дуг у ЦЕЛОСТИ .Поверилац се намирио у току ликвидационог поступка.
ђ. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ.
е. Трошкови извршења оспорени у ЦЕЛОСТИ.
ж. Оспорена камата на трошкове извршења у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоСимић Милорад
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 504.980,33 504.980,33 0,00 0,00 0,00 334.401,01 0,00 170.579,32

60 0,00 214.846,00 214.846,00 0,00 0,00 0,00 172.247,19 42.598,81а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 284.572,45 284.572,45 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

0,00 2.561,88 2.561,88 0,00г

0,00 0,00 156.591,94 0,00

3.000,00

2.561,88 0,00

127.980,51и

0,00

0,00
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Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуга  за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.5.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-неуплаћених доприноса  за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост.

Правни основ: П. 321/04 ; П.475/05 и П.100/06 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа   па  до дана покретања стечаја.

в. Пријављени трошкови парничног поступка.

г. Камата на парничне трошкове до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од априла 2002.год. до децембра
 2003.године , по пресуди П.321/04
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар 2005.год.,
 умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.
ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.
з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за наплаћено 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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоСТУР "Извор"
Косјерић

У К У П Н О: 0,00 151.495,42 151.495,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.495,42

61 0,00 23.220,00 23.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.220,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 118.089,54 118.089,54 0,00б

0,00 5.494,00 5.494,00 0,00в

0,00 4.691,88 4.691,88 0,00г

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

0,00

0,00 0,00

118.089,54ђ

5.494,00е

4.691,88ж

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања за неизмирене услуге , по основу извршног решења и  трошкове извршења  са каматом до дана покретања стечаја .
Правни основ: Ив. 1699/05 Трговинског суда у Ужицу.
а. Главни дуг по основу неисплаћених рачуна , а према  извршном решењу.
б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретанја стечаја.
в. Трошкови извршења.
г. Камата на трошкове извршења до дана покретања стечаја.
д. Оспорен главни дуг у ЦЕЛОСТИ.Поверилац намирен у току ликвидационог поступка.
ђ. Оспорена камата на главни дуг у ЦЕЛОСТИ.
е. Оспорени трошкови извршења у ЦЕЛОСТИ.
ж. Оспорена камата на трошкове извршења у ЦЕЛОСТИ .
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоПавловић Милутин
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 504.980,33 504.980,33 0,00 0,00 0,00 296.358,73 0,00 208.621,60

62 0,00 214.846,00 214.846,00 0,00 0,00 0,00 154.264,38 60.581,62а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 284.572,45 284.572,45 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

0,00 2.561,88 2.561,88 0,00г

0,00 0,00 136.532,47 0,00

3.000,00

2.561,88 0,00

148.039,98и

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуга  за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-неуплаћених доприноса  за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост.

Правни основ: П. 482/05, П. 321/04 и П.100/06 Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дугод дана доспећа па до дана покретања стечаја .
в. Пријављени трошкови парничног поступка.

г. Камата на парничне трошкове до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од јануара 2003.год. до децембра
  2003.године , по пресуди П.321/04  и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар 2005.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за  разлику обрачуна камате стечајног управника и обрачуна камате повериоца.
е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.

и. Оспорена камата на главни дуг за разлику обрачуна камате стечајног управника и обрачуна камате повериоца.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоПавловић Мирослав
Косјерић

д, ђ, е, ж

У К У П Н О: 0,00 543.946,90 543.946,90 0,00 0,00 0,00 401.811,87 0,00 142.135,03

63 0,00 214.846,00 214.846,00 0,00 0,00 0,00 202.977,71 11.868,29а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 323.539,02 323.539,02 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

0,00 2.561,88 2.561,88 0,00г

0,00 0,00 193.272,28 0,00

3.000,00

2.561,88 0,00

130.266,74

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-главног дуга  за неисплаћене минималне зараде са каматом до дана покретања стечаја, 06.05.2010.године.
-трошкова парничког поступка са каматом до дана покретања  стечаја и
-неуплаћених доприноса  за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост.

Правни основ: П. 481/05, П. 321/04 и П.100/06 Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг за минималне зараде закључно са 31.10.2005. године         и
- неуплаћене доприносе за ПИО, здравствено осигурање и
  незапосленост за временски период од 01.02.2004.г.- 30.06.2004.год. и од
  01.08.2004.г. - 31.10.2005. године, у неопредељеном износу.

б. Поверилац определио камату на главни дуг од дана доспећа па до дана покретања стечаја
в. Пријављени трошкови парничног поступка
г. Камата на парничне трошкове до дана покретања стечаја.
д. Признат  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду :
-за минималне зараде у периоду  од априла 2002.год. до децембара
  2003.године , по пресуди П.321/04  и
-за минималне зараде у периоду  од јануар 2004.г. до октобар 2005.године,
 умањен за исплате за  јануар и јул 2004.године.

ђ. Призната камата на  главни дуг у ТРЕЋЕМ исплатном реду , умањена за камату на  наплаћена потраживања.

е. Признати трошкови парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

ж. Призната камата на  трошкове парничног поступка у трећем исплатном реду, у наведеном износу.

з. Оспорен главни дуг за наплаћена  потраживања .
Потраживања по основу доприноса оспорена  у ЦЕЛОСТИ .Ова потраживања  су садржана у пријави Пореске управе из Косјерића.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено остало"Телеком Србија"а.д. Београд,
Таковска 10

" Телеком Србија" Ужице, Трг
Партизана бр.12

а

У К У П Н О: 0,00 34.305,65 34.305,65 0,00 0,00 0,00 34.305,65 0,00 0,00

64 0,00 34.305,65 34.305,65 0,00 0,00 0,00 34.305,65 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу законске затезне камате, од дана доспећа па до дана исплате 28.12.2009.године,  на исплаћене рачуне у ликвидационом поступку.
Правни основ:  П.бр.744/07 од 2512.2007.године Трговинског суда у Ужицу
а. Признат главни дуг у целости у трећем исплатном реду.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоМисаиловић Крста
Косјерић, село Росића

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 304.644,60 304.644,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.644,60

65 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.044,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 0,00 0,00 0,00в

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

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

0,00

0,00 0,00

177.600,60

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: П. 519/05 Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.

в. Пријављени трошкови парничног поступка у наведеном износу.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријаве се оспорава због застарелости .
Потраживање повериоца по основу    неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености ,  биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе , фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Међутим , поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2.пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоДимитријевић Јордан
Косјерић, село Косјерић

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 321.164,60 321.164,60 0,00 0,00 0,00 177.955,00 0,00 143.209,60

66 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.068,00 27.976,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 16.520,00 16.520,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.887,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.713,60

16.520,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду. П. 320/05 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.
в. Трошкови парничког поступка се састоје од:
-састава тужбе по АТ, 3 заступања по АТ, трошкови вештачења.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријаве се оспорава због застарелости .
Потраживање повериоца по основу    неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености ,  биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе , фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Међутим , поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2.пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоЛазић Ђорђе
Косјерић, село Брајковића

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 328.644,60 328.644,60 0,00 0,00 0,00 177.942,00 0,00 150.702,60

67 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.060,00 27.984,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 24.000,00 24.000,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.882,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.718,60

24.000,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду и П.359/05 Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.
в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка који се састоје од:
-састава тужбе по АТ,7 заступања по АТ.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријаве се оспорава због застарелости .
Потраживање повериоца по основу    неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености ,  биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе , фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Међутим , поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2.пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоТадић Милета
Косјерић, село Косјерић

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 322.644,60 322.644,60 0,00 0,00 0,00 64.609,00 0,00 258.035,60

68 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 33.880,00 93.164,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 18.000,00 18.000,00 0,00в

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

0,00 0,00 30.729,00 0,00

0,00

0,00 0,00

146.871,60

18.000,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду. П. 325/05 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.
в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка који се састоје од:
-састава тужбе по АТ, 3 заступања по АТ.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријаве се оспорава због застарелости .
Потраживање повериоца по основу    неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености ,  биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе , фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Међутим , поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2.пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоЋировић Зоран
Косјерић, село Шеврљуге

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 322.944,60 322.944,60 0,00 0,00 0,00 177.955,00 0,00 144.989,60

69 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.068,00 27.976,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 18.300,00 18.300,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.887,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.713,60

18.300,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду. П. 82/06 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.
в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка који се састоје од:
-састава тужбе по АТ, 3 заступања по АТ, трошкови вештачења.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријава се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Међутим , поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2.пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоМиловић Милован
Косјерић, ул. М. Косовац

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 322.674,60 322.674,60 0,00 0,00 0,00 177.955,00 0,00 144.719,60

70 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.068,00 27.976,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 18.030,00 18.030,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.887,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.713,60

18.030,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду. П. 80/06 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.
в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка који се састоје од:
-састава тужбе по АТ, 3 заступања по АТ, трошкова вештачења.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријава се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Међутим , поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2.пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоЈовановић Радован
Косјерић, село Косјерић

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 309.894,60 309.894,60 0,00 0,00 0,00 177.942,00 0,00 131.952,60

71 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.060,00 27.984,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 5.250,00 5.250,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.882,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.718,60

5.250,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду, П. 322/05 Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.
в. Пријављени трошкови парничног поступка у наведеном износу.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Пријава није усаглашена са приложеном пресудом,
2.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
3.Потраживање  под т.2 пријаве се оспорава због застарелости .
Потраживање повериоца по основу    неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености ,  биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе , фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.

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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоЈовановић Драган
Косјерић, село Косјерић

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 316.644,60 316.644,60 0,00 0,00 0,00 177.942,00 0,00 138.702,60

72 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.060,00 27.984,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 12.000,00 12.000,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.882,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.718,60

12.000,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду. П. 357/05 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.
в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка који се састоје од:
-састава тужбе по АТ и 3 заступања по АТ.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријава се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Међутим , поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2.пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.

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.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоФилиповић Вељко
Косјерић

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 322.644,60 322.644,60 0,00 0,00 0,00 177.955,00 0,00 144.689,60

73 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.068,00 27.976,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 18.000,00 18.000,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.887,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.713,60

18.000,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду. П. 326/05 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.
в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка који се састоје од:
-састава тужбе по АТ и 5 заступања по АТ.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријава се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Међутим , поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2.пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоПетровић Јовиша
Косјерић, село Косјерић

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 324.164,60 324.164,60 0,00 0,00 0,00 177.942,00 0,00 146.222,60

74 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.060,00 27.984,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 19.520,00 19.520,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.882,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.718,60

19.520,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду. П.361/05 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.

в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка који се састоје од:
-састава тужбе по АТ,4 заступања по АТ и трошкова вештачења.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријава се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Међутим , поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2.пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоАнтонијевић Драгослав
Косјерић, ул. Р. Ђорђевић

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 322.674,60 322.674,60 0,00 0,00 0,00 172.992,00 0,00 149.682,60

75 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 96.628,00 30.416,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 18.030,00 18.030,00 0,00в

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

0,00 0,00 76.364,00 0,00

0,00

0,00 0,00

101.236,60

18.030,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду. П. 318/05 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.

в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка који се састоје од трошкова за: састав тужбе по АТ, 3 заступања по АТ и вештачење.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријава се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Међутим , поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2.пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоБожић Миленко
Косјерић, село Годијево

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 316.644,60 316.644,60 0,00 0,00 0,00 177.955,00 0,00 138.689,60

76 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.068,00 27.976,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 12.000,00 12.000,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.887,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.713,60

12.000,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду. П. 499/05 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.

в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка који се састоје од трошкова за: састав тужбе по АТ и 3 заступања по АТ.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријава се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Међутим , поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2.пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоЂокић Златко
Косјерић, ул. Р. Ђорђевић

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 328.644,60 328.644,60 0,00 0,00 0,00 177.963,00 0,00 150.681,60

77 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.076,00 27.968,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 24.000,00 24.000,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.887,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.713,60

24.000,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду. П. 356/05 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.

в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка који се састоје од трошкова за: састав тужбе по АТ и 7 заступања по АТ.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријава се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Међутим , поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2.пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоМиловић Вељо
Ужице, село Трнава

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 327.164,60 327.164,60 0,00 0,00 0,00 177.942,00 0,00 149.222,60

78 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.060,00 27.984,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 22.520,00 22.520,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.882,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.718,60

22.520,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду. П. 360/05 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.

в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка који се састоје из трошкова за: састав тужбе по АТ,5 заступања по АТ и вештачење.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријава се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Међутим , поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2.пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоМилић Томо
Косјерић, село Косјерић

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 309.894,60 309.894,60 0,00 0,00 0,00 177.955,00 0,00 131.939,60

79 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.068,00 27.976,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 5.250,00 5.250,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.887,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.713,60

5.250,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду, П. 323/05 Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за перод март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и перод март 2004.годин - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.

в. Пријављени трошкови парничног поступка у наведеном износу.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Пријава није усаглашена са приложеном пресудом,
2.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
3.Потраживање  под т.2 пријаве се оспорава због застарелости .
Потраживање повериоца по основу    неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености ,  биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе , фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја .
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоЧоловић Данило
Косјерић, село Мушићи

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 309.894,60 309.894,60 0,00 0,00 0,00 177.942,00 0,00 131.952,60

80 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.060,00 27.984,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 5.250,00 5.250,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.882,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.718,60

5.250,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду, П. 362/05 Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за перод март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и перод март 2004.годин - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.

в. Пријављени трошкови парничног поступка у наведеном износу.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Пријава није усаглашена са приложеном пресудом,
2.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
3.Потраживање  под т.2 пријаве се оспорава због застарелости .
Потраживање повериоца по основу    неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености ,  биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе , фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја .
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоМиловановић Драгиша
Косјерић, село Годијево

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 313.644,60 313.644,60 0,00 0,00 0,00 177.963,00 0,00 135.681,60

81 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.076,00 27.968,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 9.000,00 9.000,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.887,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.713,60

9.000,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду. П.358/05 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.

в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка који се састоје од трошкова за: састав тужбе по АТ и 2 заступања по АТ.

г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријава се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Међутим , поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2.пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоПантић Милош
Косјерић, село Цикота

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 307.644,60 307.644,60 0,00 0,00 0,00 177.963,00 0,00 129.681,60

82 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.076,00 27.968,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.887,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.713,60

3.000,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду, П. 518/05 Општинског суда у Косјерићу.
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.

в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка за састав тужбе по АТ.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријава се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Међутим , поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2.пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоЕрчевић Миленка
Косјерић, ул. С. Павловића 3

в, г

У К У П Н О: 0,00 304.644,60 304.644,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.644,60

83 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.044,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 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

177.600,60

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 01.03.2004.-31.10.2005. године,камату на главни дуг до отварања стечаја ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 01.03.2004.-31.10.2005. године.

Правни основ: Уговор о раду.
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 01.03.2004.-31.10.2005. године.Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 01.03.2004.-31.10.2005. године.

б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  01.03.2004.-31.10.2005. године .

в. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност пријаве потраживања је требало доказати прекидом застарелости,
2.Потраживање  се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
г. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Међутим , поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2.пријаве.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоСтојанић Милинко
Косјерић, село Стојићи

в, г

У К У П Н О: 0,00 304.644,60 304.644,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.644,60

84 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.044,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 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

177.600,60

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 01.03.2004.-31.10.2005. године,камату на главни дуг до отварања стечаја ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 01.03.2004.-31.10.2005. године.

Правни основ: Уговор о раду.
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 01.03.2004.-31.10.2005. године.Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 01.03.2004.-31.10.2005. године.
б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  01.03.2004.-31.10.2005. године .

в. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност пријаве потраживања је требало доказати прекидом застарелости,
2.Потраживање  се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
г. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Међутим , поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2.пријаве.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоДеспотовић Предраг
Косјерић, село Брајковићи

в, г

У К У П Н О: 0,00 304.644,60 304.644,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.644,60

85 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.044,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 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

177.600,60

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 01.03.2004.-31.10.2005. године,камату на главни дуг до отварања стечаја ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 01.03.2004.-31.10.2005. године.

Правни основ: Уговор о раду.
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 01.03.2004.-31.10.2005. године.Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 01.03.2004.-31.10.2005. године.
б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  01.03.2004.-31.10.2005. године .

в. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност пријаве потраживања је требало доказати прекидом застарелости,
2.Потраживање  се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
г. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Међутим , поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2.пријаве.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоРстић Драгован
Косјерић, село Косјерић

в, г

У К У П Н О: 0,00 304.644,60 304.644,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.644,60

86 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.044,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 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

177.600,60

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 01.03.2004.-31.10.2005. године,камату на главни дуг до отварања стечаја ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 01.03.2004.-31.10.2005. године.

Правни основ: Уговор о раду.
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 01.03.2004.-31.10.2005. године.Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 01.03.2004.-31.10.2005. године.
б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  01.03.2004.-31.10.2005. године .

в. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност пријаве потраживања је требало доказати прекидом застарелости,
2.Потраживање  се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
г. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Међутим , поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2.пријаве.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоПетровић Миљко
Косјерић, село Брајковићи

в, г

У К У П Н О: 0,00 304.644,60 304.644,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.644,60

87 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.044,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 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

177.600,60

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 01.03.2004.-31.10.2005. године,камату на главни дуг до отварања стечаја ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 01.03.2004.-31.10.2005. године.

Правни основ: Уговор о раду.
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 01.03.2004.-31.10.2005. године.Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 01.03.2004.-31.10.2005. године.
б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  01.03.2004.-31.10.2005. године .

в. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност пријаве потраживања је требало доказати прекидом застарелости,
2.Потраживање  се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испита у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
г. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Међутим , поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2.пријаве.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоГагић Верослав
Косјерић, село Ражана

в, г

У К У П Н О: 0,00 304.644,60 304.644,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.644,60

88 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.044,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 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

177.600,60

0,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 01.03.2004.-31.10.2005. године,камату на главни дуг до отварања стечаја ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 01.03.2004.-31.10.2005. године.

Правни основ: Уговор о раду , П.1/06 и П.40/05 Општинског суда у Коајерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 01.03.2004.-31.10.2005. године.Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 01.03.2004.-31.10.2005. године.
б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  01.03.2004.-31.10.2005. године .

в. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност пријаве потраживања је требало доказати прекидом застарелости,
2.Потраживање  се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
г. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је  оспорен  главни дуг.
Међутим , поверилац није обрачунао  камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2.пријаве.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоДејановић Слободан
Косјерић, село Мионица

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 210.592,00 210.592,00 0,00 0,00 0,00 117.321,57 0,00 93.270,43

89 0,00 62.700,00 62.700,00 0,00 0,00 0,00 62.700,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 130.376,00 130.376,00 0,00б

0,00 17.516,00 17.516,00 0,00в

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

0,00 0,00 54.621,57 0,00

0,00

0,00 0,00

75.754,43

17.516,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 01.03.2004.-31.10.2005. године,камате на главни дуг до отварања стечаја и трошкова парничког поступка,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 01.03.2004.-31.10.2005. године

Правни основ: П. 1/06 и П.40/05 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 01.03.2004.-31.10.2005. године. Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 01.03.2004.-31.10.2005. године.

б. Пријављена камата на главни дуг садржи камату на неисплаћене зараде за период 01.03.2004.-31.10.2005. године.

в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка у наведеном износу.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања није доказана правоснажном извршном пресудом.
2.Предмет је прекинут због отварања поступка ликвидације.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је оспорен главни дуг.
Међутим, поверилац није обрачунао камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2. пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоМихаиловић Слободан
Пожега, ул. Бана Милутина 71

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 233.841,00 233.841,00 0,00 0,00 0,00 131.449,00 0,00 102.392,00

90 0,00 70.250,00 70.250,00 0,00 0,00 0,00 70.250,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 146.075,00 146.075,00 0,00б

0,00 17.516,00 17.516,00 0,00в

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

0,00 0,00 61.199,00 0,00

0,00

0,00 0,00

84.876,00

17.516,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 01.03.2004.-31.10.2005. године,камате на главни дуг до отварања стечаја и трошкова парничког поступка,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 01.03.2004.-31.10.2005. године

Правни основ: П. 2/06 и П. 41/05 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 01.03.2004.-31.10.2005. године. Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 01.03.2004.-31.10.2005. године.

б. Пријављена камата на главни дуг садржи камату на неисплаћене зараде за период 01.03.2004.-31.10.2005. године.

в. Пријављени трошкови парничног поступка у наведеном износу.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања није доказана правоснажном извршном пресудом.
2.Предмет је прекинут због отварања поступка ликвидације.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће ПРИЗНАТА у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је оспорен главни дуг.
Међутим, поверилац није обрачунао камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2. пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоПавловић Владан
Косјерић, село Годијево

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 322.674,60 322.674,60 0,00 0,00 0,00 177.942,00 0,00 144.732,60

91 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.060,00 27.984,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 18.030,00 18.030,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.882,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.718,60

18.030,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду. П.81/06 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.

в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка који се састоје од трошкова за: састав тужбе по АТ, 3 заступања по АТ и вештачење.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријава се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је оспорен главни дуг.
Међутим, поверилац није обрачунао камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2. пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоБонџулић Милован
косјерић, село Бјелоперица

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 322.644,60 322.644,60 0,00 0,00 0,00 177.942,00 0,00 144.702,60

92 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.060,00 27.984,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 18.000,00 18.000,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.882,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.718,60

18.000,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду. П. 354/05 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.

в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка који се састоје од трошкова за: састав тужбе по АТ и 3 заступања по АТ.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријава се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је оспорен главни дуг.
Међутим, поверилац није обрачунао камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2. пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоФилиповић Милован
Косјерић, село Тубићи

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 324.164,60 324.164,60 0,00 0,00 0,00 177.942,00 0,00 146.222,60

93 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.060,00 27.984,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 19.520,00 19.520,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.882,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.718,60

19.520,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду. П.391/05 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.

в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка који се састоје од трошкова за: састав тужбе по АТ, 4 заступања по АТ и вештачење.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријава се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је оспорен главни дуг.
Међутим, поверилац није обрачунао камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2. пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоЈоксимовић Бошко
Косјерић, насеље Пантићи

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 313.644,60 313.644,60 0,00 0,00 0,00 177.955,00 0,00 135.689,60

94 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.068,00 27.976,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 9.000,00 9.000,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.887,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.713,60

9.000,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду. П.371/05 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.

в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка који се састоје од трошкова за: састав тужбе по АТ и 2 заступања по АТ.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријава се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је оспорен главни дуг.
Међутим, поверилац није обрачунао камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2. пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоВасовић Обрад
Косјерић, село Косјерић

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 321.164,60 321.164,60 0,00 0,00 0,00 177.963,00 0,00 143.201,60

95 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.076,00 27.968,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 16.520,00 16.520,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.887,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.713,60

16.520,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду. П. 355/05 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.

в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка који се састоје од трошкова за: састав тужбе по АТ,3 заступања по АТ и вештачење.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријава се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је оспорен главни дуг.
Међутим, поверилац није обрачунао камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2. пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоЂуровић Милијан
Косјерић, Брајковићи

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 322.644,60 322.644,60 0,00 0,00 0,00 162.319,99 0,00 160.324,61

96 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 90.108,00 36.936,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 18.000,00 18.000,00 0,00в

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

0,00 0,00 72.211,99 0,00

0,00

0,00 0,00

105.388,61

18.000,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду. П.321/05 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.

в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка који се састоје од трошкова за: састав тужбе по АТ и 5 заступања по АТ.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријава се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је оспорен главни дуг.
Међутим, поверилац није обрачунао камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2. пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоПеришић Роса
Косјерић

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 313.644,60 313.644,60 0,00 0,00 0,00 177.963,00 0,00 135.681,60

97 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.076,00 27.968,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 9.000,00 9.000,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.887,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.713,60

9.000,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду. П. 500/05 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.

в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка који се састоје од трошкова за: састав тужбе по АТ и 3 заступања по АТ.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријава се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је оспорен главни дуг.
Међутим, поверилац није обрачунао камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2. пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоСтојановић Мирко
Косјерић, село Шеврљуге

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 321.164,60 321.164,60 0,00 0,00 0,00 83.192,00 0,00 237.972,60

98 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 44.044,00 83.000,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 16.520,00 16.520,00 0,00в

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

0,00 0,00 39.148,00 0,00

0,00

0,00 0,00

138.452,60

16.520,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду. П.324/05 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.

в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка који се састоје од трошкова за: састав тужбе по АТ, 3 заступања по АТ и вештачење.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријава се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је оспорен главни дуг.
Међутим, поверилац није обрачунао камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2. пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоМарковић Миладин
Косјерић, село Росићи

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 307.644,60 307.644,60 0,00 0,00 0,00 177.963,00 0,00 129.681,60

99 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.076,00 27.968,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.887,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.713,60

3.000,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду. П.656/05 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.

в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка за састав тужбе по АТ.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном извршном пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријава се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је оспорен главни дуг.
Међутим, поверилац није обрачунао камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2. пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85.
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.

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

Обезбеђено осталоБлагојевић Драгован
Косјерић, село Косјерић

г, д, ђ

У К У П Н О: 0,00 316.644,60 316.644,60 0,00 0,00 0,00 177.955,00 0,00 138.689,60

100 0,00 127.044,00 127.044,00 0,00 0,00 0,00 99.068,00 27.976,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.600,60 177.600,60 0,00б

0,00 12.000,00 12.000,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.887,00 0,00

0,00

0,00 0,00

98.713,60

12.000,00

0,00

Опис потраживања:  Поверилац пријавио потраживања која се састоје из:
-неисплаћене зараде за период 08.2004.-10.2005. године,по основу пресуде и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године,
-камате на главни дуг ,
-неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године,
-трошкове парничког поступка.

Правни основ: Уговор о раду. П. 319/05 Општинског суда у Косјерићу
а. Главни дуг садржи износе за неисплаћене зараде за 08.2004.-10.2005. године и за период март 2004.године, закључно са јулом 2004.године.
Нису опредељена потраживања по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености за период од 08.2004.-10.2005. године и период март 2004.године - јул 2004.године.

б. Пријављена камата на главни дуг  садржи камату на неисплаћене зараде за период  08.2004.-10.2005. године и  камату на неисплаћене зараде  за период  март 2004.године - јул 2004.године.

в. Поверилац пријавио трошкове парничког поступка који се састоје од трошкова за: састав тужбе по АТ и 3 заступања по АТ.
г. Потраживања повериоца ОСПОРЕНА из разлога:
1.Основаност потраживања под т.1 пријаве треба доказати правоснажном  пресудом,
2.Потраживање  под т.2 пријава се оспорава због застарелости.
Потраживање повериоца по основу неплаћених доприноса за ПИО, за здравствено осигурање и за осигурање од незапослености, биће испитана у складу са пријавом потраживања Пореске управе, фил.Косјерић.
д. Камата на главни дуг оспорена у ЦЕЛОСТИ, јер је оспорен главни дуг.
Међутим, поверилац није обрачунао камату са даном покретања стечаја и није доставио каматни лист за потраживање под т.2. пријаве.
ђ. Трошкови парничног поступка оспорени у ЦЕЛОСТИ.
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