
Број предмета: 4. Ст.181/2013

Стечајни дужник: ТЕРМОЕЛЕКТРО ДОО  - У СТЕЧАЈУ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), УРАЛСКА 9, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ, РЕМОНТ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ЕНЕРГЕТСКИХ И

Датум отварања стечајног поступка: 17.03.2014.

Датум израде листе

30.07.2020.

Милош Боровчанин

Стечајни управник

на дан 30.07.2020. године

КОНАЧНА ЛИСТА
признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца

ОспореноПризнатоПријављено потраживање

У К У П Н А

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

ст. 3
Износ

I

У К У П Н О: 137.041.851,79 2.148.352.021,15 2.285.393.872,94 94.536.180,58 117.554.201,91 1.526.150,45 977.903.035,56 0,00 1.093.874.304,44

133.725.218,76 1.793.308.456,30 1.927.033.675,06 91.258.121,03 117.258.009,60 1.381.026,90 891.230.030,39 825.906.487,14

(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:

3.316.633,03 345.181.614,49 348.498.247,52 3.278.059,55

0,00 9.845.848,65 9.845.848,65 0,00

0,00 16.101,71 16.101,71 0,00

296.192,31 145.123,55 80.790.564,37 0,00

5.881.633,65

807,15 0,00

263.988.307,74

3.964.215,00

15.294,56

П О Т Р А Ж И В А Њ А

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАС ОСИГУРАЊЕ  А.Д.О.
11070 Београд, Булевар Милутина

Миланковића бр. 7 В

а

У К У П Н О: 0,00 3.456.934,88 3.456.934,88 0,00 0,00 0,00 1.297.908,70 0,00 2.159.026,18

1 0,00 3.456.934,88 3.456.934,88 0,00 0,00 0,00 1.297.908,70 2.159.026,18 Оспорава  се  износ
о д  2 . 1 5 9 . 0 2 6 , 1 8
динара,  будући  да
достваљене полисе
о с и г у р а њ а  н и с у
потписане,  те  да
стечајни  дужник  у
свом књиговодству
и  нема  обавеза  по
истим  полисама.

Главни 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:  Неизмирене обавезе
Правни основ: Полиса бр. 001585, бр.001593, бр.005853, бр.005855, бр. 005856, бр. 005857, бр. 005858, бр. 006560, бр.006561, бр. 006562, бр. 006564, бр. 006565
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију:Потврду стечајног дужника од 16.09.2013. год, Рачун бр. 2224-32-13, бр. 51101001585, бр. 58101006565, бр. 2223-32-13 И Полисе осигурања бр. 001585, бр.001593, бр.005853,
бр.005855, бр. 005856, бр. 005857, бр. 005858, бр. 006560, бр.006561, бр. 006562, бр. 006564, бр. 006565, аналитичку картицу и Уговор о осигурању са вишегодишњим трајањем 81725/4 од 24.09.2010.г.
Кометар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.03.2014.године под редним бројем 1. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 1, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 1.297.908,70 динара и то по рачунима 51101001585 и 5810100656.
Признато потрживање се распоредјује у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПривредни суд у Београду
11000 Београд, Масарикова бр. 2

а

У К У П Н О: 0,00 1.446.100,50 1.446.100,50 0,00 0,00 126.107,00 957.605,50 0,00 362.388,00

2 0,00 1.446.100,50 1.446.100,50 0,00 0,00 126.107,00 957.605,50 362.388,00 Оспорава  се  износ
о д   3 6 2 . 3 8 8 , 0 0
д и н а р а  к о ј и
стечајни поверилац
потражује на основу
к а з н е н е  с у д с к е
таксе  а  ко је  су
д о н е т е  н а к о н
отварања стечајног
п о с т у п к а ,  т е
стечајни поверилац
н е м а  п р а в о  н а
к а з н е н у  с у д с к у
т а к с у .

Главни 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:  Неплаћене судске таксе у предметима П 6942/2013, П 7957/2012, П 11941/13, П 8899/2013
Правни основ: Неплаћене судске таксе у предметима П 6942/2013, П 7957/2012, П 11941/13, П 8899/2013
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања и допуне пријаве потраживања доставио копије Решења Привредног суда у Београду П 7957-12 од 28.3.2014.године о принудној наплати судске таксе, опомене за плаћање судске таксе у предмету П 6942/2013 од
12.09.2013.године и предмету Ив. 11941/2013 од 27.11.2013.године на укупан износ од 505.381,00 динара.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 01.04.2014. године под редним бројем 2 и допуну пријаве потраживања дана 05.05.2014.године, 03.06.2014.г., 21.07.2014. и 27.05.2014.године.
На основу расположиве и достављене документације и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 2, стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 1.083.712,50 динара.
Признато потраживање у износу од 126.107,00 динара распоређује се у други исплатни ред, а износи од 957.605,50 динара у трећи исплатни ред.
Дана 24.12.2014 поверилац стечајног дужника је подне допуну пријаве потраживања чији су основ неплаћене судске таксе на основу решења Привредног суда у Београду  П-2026/2013 од 1.07.2013.године, П-5577/202 од 14.11.2014.године, П-3477/2013 од
21.11.2013.године и П-3477/2013 од 28.10.2013.године.
Поверилац стечајног дужника је дана 24.12.2014. године, поднео допуну пријаве потраживања. Исто тако стечајни поверилац је поднео допуну пријаве потраживања дана 30.01.2015.године.
 Разматрајући поднете Допуне пријаве потраживања, стечајни управник је утврдио да се ради о потпуно новоим пријавама потраживања у односу на већ поднету, обзиром да се из садржине Допуне пријаве потраживања може утврдити да су њом обухваћени нови
износи  неплаћених судских такси које нису биле предмет благовремено поднете пријаве.
Имајући у виду наведено, стечајни управник је, разматрајући Допуне пријаве потраживања Привредног суда у Београду од 24.12.2014. године и 30.01.2015.године, одбацио као неблаговремене.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСремчевић Томислав
11507 Стублине, Стублине бр. 444

а

У К У П Н О: 0,00 216.056,00 216.056,00 0,00 0,00 0,00 216.056,00 0,00 0,00

3 0,00 180.800,00 180.800,00 0,00 0,00 0,00 180.800,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 35.256,00 35.256,00 0,00

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

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

0,00 0,00 35.256,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу извршених услуга
Правни основ: Уговор о делу бр. 7/11-13 од 13.3.2013, бр.7/13-13 од 10.6.2013. године, бр. 7/16-13 од 12.9.2013. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију:Уговоре о делу бр. 7/11-13 од 13.03.2013, бр. 7/13-13 од 10.06.2013. године, бр. 7/16-13 од 12.09.2013. године и обрачун камате. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву
потраживања Привредном суду у Београду дана 04.04.2014 под редним бројем 3. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 3, стечајни управник признаје пријављено потраживање 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГрадска чистоћа ЈКП Београд
Мије Ковачића 4 Београд

а

У К У П Н О: 0,00 1.178.746,99 1.178.746,99 0,00 0,00 0,00 1.178.746,99 0,00 0,00

4 0,00 1.057.018,76 1.057.018,76 0,00 0,00 0,00 1.057.018,76 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 121.728,23 121.728,23 0,00

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

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

0,00 0,00 121.728,23 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу извршених услуга.
Правни основ: Рачуни за 2013. и 2014. годину за извршене услуге.
а. Стечајни поверилац је сем достављене пријаве потраживања доставио и следећу документацију: Извод отворених ставки и припадајуће рачуне за извршене услуге.
Коментар стечајног управника:
"Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 07.04.2014 под редним бројем 4. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 4, стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потрживање у износу од 6.341.948,52 распоредјује се у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА доо
ул. Гемиџиска ББ, Гази Баба,

Скопље, Реп. Македонија

а

У К У П Н О: 0,00 26.251.167,23 26.251.167,23 0,00 0,00 0,00 23.569.054,46 0,00 2.682.112,77

5 0,00 23.569.054,46 23.569.054,46 0,00 0,00 0,00 23.569.054,46 0,00 Оспорава  се  део
потраживања  из
разло га  што  не
п о с т о ј и  у
књиговодствено ј
евиденци ји

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 2.656.612,77 2.656.612,77 0,00

0,00 25.500,00 25.500,00 0,00

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

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

0,00

0,00 0,00

2.656.612,77

25.500,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по рачунима
Правни основ: Рачуни бр. 07- с,бр. 04-с и бр. 03-с све од 02.10.12, бр. 013-с од 06.11.12, бр. 08-с од 01.10.12, бр. 09-с од 05.10.12 и бр014 од 07.10.2012. год
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију:Рачуне бр. 07- с,бр. 04-с и бр. 03-с све од 02.10.12, бр. 013-с од 06.11.12, бр. 08-с од 01.10.12, бр. 09-с од 05.10.12 и бр014 од 07.10.2012. год, Налаз вештака-обрачун камате, Уговор
о кооперантским услугама бр. 51-1/000131 од 27.08.12.г.
Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 04.04.2014 под редним бројем 5. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 5, стечајни управник оспорава
део потраживања стечајног повериоца обзиром да према књиговодственој евиденцији не постоји. Признаје се део који је према књиговодственој евиденцији релевантан.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈКП ВОДОВОД ВАЉЕВО
14000 Ваљево, ул. Вука Караџића

бр.26

а

У К У П Н О: 0,00 52.155,25 52.155,25 0,00 0,00 0,00 52.155,25 0,00 0,00

6 0,00 52.155,25 52.155,25 0,00 0,00 0,00 52.155,25 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:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга
Правни основ: Накнада за воду и канализацију по потрошачком броју 18077 за град и броју 1002911 за Дивчибаре
а. Стечајни поверилац је осим пријаве потраживања доставио и финансијске картице по потрошачком броју 18077 за град у износу од 46.267,25 динара и броју 1002911 за Дивчибаре у износу од 5.888,00 динара, све за период до 28.02.2014.године.

Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 04.04.2014.године под редним бројем 6 и допуну од 21.07.2014.године. На основу расположиве и достављене документације и након извршене анализе пријаве
потраживања бр.6, стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.

Признато потрживање у износу од 52.155,29 динара се распоређује у III исплатни ред.
ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.

пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГрад Панчево-Градска управа,
Секретеријат за пореску

администрацију
Трг Краља Петра Првог, 1-3

а

У К У П Н О: 0,00 117.700,76 117.700,76 0,00 0,00 32.493,14 85.207,62 0,00 0,00

7 0,00 101.703,54 101.703,54 0,00 0,00 32.493,14 69.210,40 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 15.997,22 15.997,22 0,00

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

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

0,00 0,00 15.997,22 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу порезана имовину и комунилане таксе за истицање фирме.
Правни основ: Закон о порезима на имовину-Неизмирене обавезе по основу порезана имовину и комунилане таксе за истицање фирме.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Решење бр ИX-29-436-4/1/233/2013 од 27.06.2013. године којим је утврђен порез у износу од 41.907,54 динара, Решење бр. ИX-29-434-2/1/2812013 од 24.06.2013 којим је утврђена такса за истицаЊе фиме
у износу од 88.065,00 динара, аналитичку картицу пореза на имовину правних лица за 2014. годину и аналитичку картицу комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 07.04.2014 под редним бројем 7. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.7 стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у износу од 117.700,00 динара.
Признато потрживање у износу од 32.493,14 динара се распоређује у II исплатни ред имајући у виду да је исто настало у периоду од три месеца пре отварања стечајног поступка.
Износ од 69.210,40 динара на име главног дуга и износ од 15.997,22 динара на име камате на главни дуг се распоређује у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЂУНИС КЈП
14210 Уб, ул. Вељка Влаховића 26

а

У К У П Н О: 0,00 21.603,58 21.603,58 0,00 0,00 0,00 21.141,15 0,00 462,43

8 0,00 21.603,58 21.603,58 0,00 0,00 0,00 21.141,15 462,43 Оспорава  се  део
дуга који се односи
н а  м е с е ц  м а р т
после  отварања
стечаја  од  462,43
динара,  а  до  којег
износа  се  дошло
тако  што  је  дуг  за
март  подељен  на
дане и признати су
д а н и  д о
17.3.2014.године, а
остатак је  оспорен.

Главни 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:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга .
Правни основ: Накнада за комуналне услуге за период од 01.01.2014.године до 31.03.2014.године.
а. Стечајни поверилац је осим пријаве потраживања доставио аналитичку картицу за период од 01.01.2014.године до 31.03.2014.године из које произилази да се потраживање односи на наведени период и да дуг за цео месец март износи 1.023,95 динара.

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 09.04.2014. године под редним бројем 8. На основу расположиве и достављене документације и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 8, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у делу који се односи на период пре отварања поступка стечаја у износу од 21.141,15 динара.

Признато потраживање у износу од 21.141,15 динара распоређује се у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГрад Шабац, кога заступа Градско
јавно правобранилаштво

Шабац, Господар Јевремеова 6

а

У К У П Н О: 0,00 17.724,95 17.724,95 0,00 0,00 0,00 17.652,45 0,00 72,50

9 0,00 16.963,67 16.963,67 0,00 0,00 0,00 16.963,67 0,00 И з н о с  к а м а т е
оспорен за део који
с е  о д н о с и  н а
п е р и о д  н а к о н
отварања стечајног
поступка.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 761,28 761,28 0,00

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

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

0,00 0,00 688,78 0,00

0,00

0,00 0,00

72,50

0,00

0,00

Опис потраживања:  Обавезе по основу пореза на имовину.
Правни основ: Закон о порезима на имовину
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Преглед стања на рачунима обвезника на дан 25.03.2014. године, Пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину за 2009, 2010, 2011, Решења 436-4/246/2009 од 09.06.2009. године, бр. 436-4/285/2010
од 16.04.2010. године и бр. 436-4/282/2011 од 25.05.2011. године, којима је утврђен порез у износу од по 8.553,07 динара
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 09.04.2014 под редним бројем 9. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.9 стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у износу од 17.652,45 динара.
Признато потрживање у износу од 16.963,67 динара на име главног дуга и износ од 688,78 динара на име камате се распоређује у трећи исплатни ред.
Износ од 72,50 динара на име камате на главни дуг стечајни управник је оспорио будући да се иста односи на период након отварања стечајног поступка (18.03.2014-25.03.2014)
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоMIL Group d.o.o. Београд, Милоја
Павловића 15a

кога заступа Адвокат Александар
Св. Ђорђевић, Кумодрашка 103

а

У К У П Н О: 0,00 2.914.874,94 2.914.874,94 0,00 0,00 0,00 2.913.874,94 0,00 1.000,00

10 0,00 2.571.515,43 2.571.515,43 0,00 0,00 0,00 2.570.515,43 1.000,00 О с п о р а в а  с е
пријављени  износ
од  1000,00  дина,
п р и ј а в љ е н  б е з
о с н о в а  п р и ј а в е .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 131.747,51 131.747,51 0,00

0,00 211.612,00 211.612,00 0,00

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

0,00 0,00 131.747,51 0,00

211.612,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе
Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда Привредног суда у Београду број br. 21 P 8810/2013
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Пресуду привредног суда у Београду 21 П 8810/2013 од 28.01.2014. године (правноснажна и извршна од 14.02.2014) којом је стечајни дужник обавезан да исплати стечајном повериоцу износ од
2.570.515,43 динара са припадајућом каматом и трошковима поступка, као и обрачун досуђене камате.
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 09.04.2014 под редним бројем 10. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.10 стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у износу од 2.913.874,94 динара.
Признато потрживање у износу од 2.570.515,43 динара на име главног дуга, износ од 131.747,51 динара на име камате и износ од 211.612,00 динара на име трошкова поступка се распоређују у трећи исплатни ред.
Износ од 1.000,00 динара стечајни управник је оспорио будући да за исти износ није наведен основ потраживаља, нити су достваљени докази.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈаковљевић Зоран
14210 Таково, општина Уб

а

У К У П Н О: 0,00 1.014.382,26 1.014.382,26 0,00 0,00 0,00 913.464,10 0,00 100.918,16

11 0,00 532.116,83 532.116,83 0,00 0,00 0,00 532.116,83 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 426.965,43 426.965,43 0,00

0,00 55.300,00 55.300,00 0,00

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

0,00 0,00 326.047,27 0,00

55.300,00

0,00 0,00

100.918,16

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неисплаћене зараде, доприноси,отпремнина
Правни основ: Неисплаћена разлика зараде за период од 16.08.2007.године до 16.08.2010.године, неисплаћена разлика отпремнине, доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, првостепена (неправноснажна) Пресуда Првог основног суда у Београду
П1.14112/2010 од 19.06.2013.године
а. Стечајни поверилац је осим пријаве потраживања доставио и следећу документацију: првостепену (неправноснажна) Пресуду Првог основног суда у Београду П1.14112/2010 од 19.06.2013.године, Решење Апелационог суда у Београду Гж1. 5902/13 од
09.10.2013.године, Налаз и мишљење вештака мр Наде Мекић од 14.07.2014.године и обрачун законске затезне камате.

Коментар стечајног управника

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 10.04.2014.године под редним бројем 11 са допуном од 15.07.2014.године. На основу расположиве и достављене документације и након извршене анализе пријаве
потраживања бр.11, стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 913.464,10 динара. Стечајни управник сматра да стечајни поверилац не може потраживати камату на обрачунате доприносе Фонду за ПИО, па је оспорио потраживање по
том основу у износу од 100.918,16 динара.

Признато потрживање у износу од 913.464,10 динара се распоређује у III исплатни ред.

6



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоТермика Београд а.д.
Краљевића Марка 2, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 3.135.603,07 3.135.603,07 0,00 0,00 0,00 3.135.167,40 0,00 435,67

12 0,00 2.249.095,72 2.249.095,72 0,00 0,00 0,00 2.249.095,72 0,00 O с п о р а в а  с е  у
износу од 435.67, из
р а з л о г а  ш т о
обрачуната  камата
на  износ  главног
д у г а  п о ч е в  о д
14.07.2012.  године
д о  1 7 . 0 3 . 2 0 1 4 .
године,  као датума
отварања стечајног
поступка, применом
пропорционалне
м е т о д е ,  и з н о с и
731.890,68  динара.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 732.326,35 732.326,35 0,00

0,00 154.181,00 154.181,00 0,00

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

0,00 0,00 731.890,68 0,00

154.181,00

0,00 0,00

435,67

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе.
Правни основ: Пресуда Привредног суда у Београду П бр. 7691/13 од 03.12.2013. године, која је постала правноснажна дана 26.12.2013. године
а. -Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију:
Пресуду Привредног суда у Београду П бр. 7691/13 од 03.12.2013. године, која је снабдевена клаузулом правноснажности из које произилази да је наведена Пресуда постала правноснажна дана 26.12.2013. године, као и Обрачун камате бр. 01/14 од 10.04.2014. године

-Коментар стечајног упрвника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 11.04.2014 под редним бројем 12. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.12, стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у износу од 3,135,167.40 динара, а оспорава га у износу од 435.67, из разлога што обрачуната камата на износ главног дуга почев од 14.07.2012. године до 17.03.2014. године, као датума отварања стечајног поступка, применом
пропорционалне методе, износи 731.890,68 динара.
Признато потрживање у износу од 3,135,167.40  динара се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-
БЕОГРАД доо

Масарикова 1-3, београд

а

У К У П Н О: 0,00 573.197,13 573.197,13 0,00 0,00 0,00 512.110,52 0,00 61.086,61

13 0,00 455.086,86 455.086,86 0,00 0,00 0,00 415.069,76 40.017,10 из  разлога  што  је
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
и с к а з а н о  у
Рачунима за период
март  2009.  године
з а к љ у ч н о  с а
м а р т о м  2 0 1 1 .
године,  и  који  се
односе  на  ЕД  бр.
5 9 7 8 3 0 1 0 ,
застарело у складу
са  одредбом  чл.
374. став 1. ЗОО-а.
Сходно  наведеном
и  о б р а ч у н а т а
к а м а т а ,  к а о
с п о р е д н о
потраживање,  за
наведени период је
застарела.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 118.110,27 118.110,27 0,00

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

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

0,00 0,00 97.040,76 0,00

0,00

0,00 0,00

21.069,51

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе
Правни основ:
а. Оспорава се из разлога што је потраживање стечајног повериоца исказано у Рачунима за период март 2009. године закључно са мартом 2011. године, и који се односе на ЕД бр. 59783010, застарело у складу са одредбом чл. 374. став 1. ЗОО-а. Сходно наведеном и
обрачуната камата, као споредно потраживање, за наведени период је застарела.
Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Рачуне за период март 2009. године до јуна 2013. године и Обрачуне камате за период април 2009. године до марта 2014. Године. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву
потраживања Привредном суду у Београду дана 14.04.2014 под редним бројем 13. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 13, стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у износу од
512,110.52 динара, а оспорава га у износу од 61,086.61 динара, из разлога што је потраживање стечајног повериоца исказано у Рачунима за период март 2009. године закључно са мартом 2011. године, и који се односе на ЕД бр. 59783010, застарело у складу са
одредбом чл. 374. став 1. ЗОО-а. Сходно наведеном и обрачуната камата, као споредно потраживање, за наведени период је застарела.
Признато потрживање у износу од 512,110.52  динара се распоређује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПредузеће за промет на велико и
малo “BЕОМОX“ д.о.о. Београд

Народног хероја Боре Марковића
9а

а

У К У П Н О: 0,00 42.197,68 42.197,68 0,00 0,00 0,00 42.197,68 0,00 0,00

14 0,00 38.984,40 38.984,40 0,00 0,00 0,00 38.984,40 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 3.213,28 3.213,28 0,00

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

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

0,00 0,00 3.213,28 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе
Правни основ: Рачун-отпремница бр. 2851-1-2/13 од 02.09.2013. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Великопродајни рачун-отпремница бр. 2851-1-2/13 од 02.09.2013. године
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 11.04.2014 под редним бројем 14. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.14, стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потраживање у износу од 42,197.68 динара се распоредјује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоТеленор д.о.о.
Омладинских бригада бр. 90

а

У К У П Н О: 0,00 2.752.918,94 2.752.918,94 0,00 0,00 0,00 2.752.918,94 0,00 0,00

16 0,00 2.752.918,94 2.752.918,94 0,00 0,00 0,00 2.752.918,94 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:  Неизмирене обавезе
Правни основ: Претплатнички уговори бр. 5.39134 и бр. 5.10048, Прегледи задужења и Рачуни стечајног повериоца за период од јула 2013. године до марта 2014. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Претплатничке уговоре бр. 5.39134 и бр. 5.10048, Прегледе задужења и Рачуне стечајног повериоца за период од јула 2013. године до марта 2014. Године. Поверилац стечајног
дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 11.04.2014 под редним бројем 16. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.16, стечајни управник признаје потраживање
стечајног повериоца у целости.
Признато потраживање у износу од 2,752,918.94 динара се распоредјује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено остало"БОСНАМОНТАЖА" а.д
Рудничка бб, Приједор

а

У К У П Н О: 0,00 3.720.861,81 3.720.861,81 0,00 0,00 0,00 3.323.206,14 0,00 397.655,67

17 0,00 3.005.111,74 3.005.111,74 0,00 0,00 0,00 3.005.111,74 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 715.750,07 715.750,07 0,00

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

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

0,00 0,00 318.094,40 0,00

0,00

0,00 0,00

397.655,67

0,00

0,00

Опис потраживања:  Дуговање по уговору о  услугама
Правни основ: Уговор о  услугама бр. 51-1/000144 од 18.09.2012. године и Рачуни бр. 155-10/12 од 15.10.2012. године, бр. 176-11/12 од 07.11.2012. године и бр. 196-12/12 од 04.12.2012. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Уговор о кооперантским услугама бр. 51-1/000144 од 18.09.2012. године, Дневник радова-Евиденцију утрошених сати за септембар-новембар 2012. године, рачуни бр. 155-10/12 од
15.10.2012. године, бр. 176-11/12 од 07.11.2012. године и бр. 196-12/12 од 04.12.2012. године, повратнице као доказ о пријему рачуна, доказ  о уплати дела дуга од 08.02.2013. године, Обрачун камате, СWИФТ: БЛБАБА22, фотокопија тужбе, одговора на тужбу и
изјашњења на одговор.Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 09.04.2014 под редним бројем 17. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.17,
стечајни управник признаје  пријављено потраживање стечајног повериоца по основу главног дуга у целости, а оспорава за износ више обрачунате камате.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоLM Metalmont d.o.o. Обреновац
Obrenovac, Kralja Milutina 13b,

Владимир Лаиновић, адвокат из
Обреновца, ул. Александра

Симовича бр 7

а

У К У П Н О: 0,00 47.464.858,10 47.464.858,10 0,00 0,00 0,00 39.404.740,42 0,00 8.060.117,68

18 0,00 32.172.990,10 32.172.990,10 0,00 0,00 0,00 32.172.990,10 0,00 Н а  о с н о в у
р а с п о л о ж и в е  и
д о с т а в љ е н е
документације,  и
након  извршене
анализе  при јаве
потраживања  бр.
1 8 ,  с т е ч а ј н и
управник  признаје
износ главног дуга у
целости  док  је  део
п р и ј а в љ е н о г
потраживања  по
о с н о в у  к а м а т е
о с п о р е н  и с т о
н а п л а ћ е н о  у
извршном поступку
п о п и с о м  и
проценом  имовине
стечајног дужника, .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 14.126.373,00 14.126.373,00 0,00

0,00 1.165.495,00 1.165.495,00 0,00

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

0,00 0,00 6.066.255,32 0,00

1.165.495,00

0,00 0,00

8.060.117,68

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе
Правни основ: Неизмирене обавезе
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Решење о извршењу ИИ 24/14 од 31.01.2014 године, Решење о извршењу ИИ 20/14 и Закључак Извршитеља бр ИИ 49/14 од 24.02.2014. године

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 14.04.2014 под редним бројем 18. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 18, стечајни управник признаје
износ главног дуга у целости док је део пријављеног потраживања по основу камате оспорен исто  наплаћено у извршном поступку пописом и проценом имовине  стечајног дужника, .

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено остало"ЕЛ ТЕ ИНЖЕЊЕРИНГ " д.о.о.
Желево бр. 2/2-10,

Скопље,Македонија

а

У К У П Н О: 0,00 41.594.876,27 41.594.876,27 0,00 0,00 0,00 11.962.552,49 0,00 29.632.323,78

19 0,00 37.104.655,08 37.104.655,08 0,00 0,00 0,00 9.103.430,40 28.001.224,68 Oспорава  се  износ
од  25.876.662,81
динар ,будући да у
с в о ј о ј
књиговодствено ј
евиденцији  нема
наведене  обавезе.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 3.893.221,19 3.893.221,19 0,00

0,00 597.000,00 597.000,00 0,00

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

0,00 0,00 2.859.122,09 0,00

0,00

0,00 0,00

1.034.099,10

597.000,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по уговору о кооперантским услугама
Правни основ: Уговор о кооперантским услугама бр. 022-06/2012А од 25.07.2012. године, Анекс од 25.07.2012. године, Прва привремена ситуација бр. 130/09-2012 од 07.09.2012. године, Друга привремена ситуација бр. 136/09-2012 од 30.09.2012. године, Трећа
привремена ситуација бр. 158/10-2012 од 31.10.2012. године и Окончана ситуација бр. 168/11-2012 од 30.11.2012. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Уговор о кооперантским услугама бр. 022-06/2012А од 25.07.2012. године, Анекс од 25.07.2012. године, Прву привремена ситуација бр. 130/09-2012 од 07.09.2012. године, Другу
привремена ситуација бр. 136/09-2012 од 30.09.2012. године, Трећу привремена ситуација бр. 158/10-2012 од 31.10.2012. године, Окончану ситуација бр. 168/11-2012 од 30.11.2012. године, Опомена пред утужење од 01.03.2013- године, Решење о извршењу 5 Ив бр.
9346/13 од 05.08.2013. године, доказ о уплати таксе, електронска порука стечајног повериоца од 17.07.2013. године, Решење Привредног суда у Београду П 6942/2013 од 24.03.2014. године, Спецификацију трошкова заступања и Записници о извршеним радовима.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 15.04.2014. године под редним бројем 19. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.19, стечајни управник
признаје потраживање у износу од 15.718.213,46 динара, и то на име главног дуга по окончаној ситуацији 168/11-12 и припадајуће камате, а оспорава у износу од 25.876.662,81 динар ,будући да у својој књиговодственој евиденцији нема наведене обавезе.Признато
потраживање се распоређује у III исплатни ред.

Дана 04.03.2015.године, одржано је испитно рочиште где је констатовано да је стечајни поверилац у пријави потраживања пријавио компензацију у износу од 3.755.660,97.динара. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве
потраживања бр.19, стечајни управник  прихвата компензацију стечајног повериоца у датом износу.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБОС ПРОЈЕКТ ДОО
ул. Браће Недића бр. 13а, Ваљево

а

У К У П Н О: 0,00 312.647,37 312.647,37 0,00 0,00 0,00 312.578,11 0,00 69,26

20 0,00 217.538,00 217.538,00 0,00 0,00 0,00 217.538,00 0,00 О с п о р а в а  с е  у
износу  од  69.26
динара,  из  разлога
што  обрачуната
камата  на  износ
главног дуга, почев
од дана доспелости
сваког појединачног
износа из Решења о
и з в р ш е њ у  д о
17.03.2014.  године,
к а о  д а т у м а
отварања стечајног
поступка, применом
пропорционалне
м е т о д е ,  и з н о с и
69,090.11  динара.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 69.159,37 69.159,37 0,00

0,00 25.950,00 25.950,00 0,00

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

0,00 0,00 69.090,11 0,00

25.950,00

0,00 0,00

69,26

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе на основу Решење о извршењу Привредног суда у Београду 4 Ив. Бр. 120/14 од 13.01.2014. године
Правни основ: Решење о извршењу Привредног суда у Београду 4 Ив. Бр. 120/14 од 13.01.2014. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Решење о извршењу Привредног суда у Београду 4 Ив. Бр. 120/14 од 13.01.2014. године. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду
дана 14.04.2014 под редним бројем 20. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 20, стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 312,578.11 динара, а оспорава га у износу
од 69.26 динара, из разлога што обрачуната камата на износ главног дуга, почев од дана доспелости сваког појединачног износа из Решења о извршењу до 17.03.2014. године, као датума отварања стечајног поступка, применом пропорционалне методе, износи
69,090.11 динара.
Признато потрживање у износу од 312,578.11  динара се распоређује у III исплатни ред.
У складу са одредбом чл. 113. став 5. Закона о стечају, уколико стечајни поверилац достави нове доказе,стечајни управник је дужан да заједно са повериоцем, и на његов захтев, поново погледа пријаву потраживања.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГС-ПЛУС СЗР
Бакал Милосава бб,Лозница

а

У К У П Н О: 0,00 316.523,43 316.523,43 0,00 0,00 0,00 316.410,60 0,00 112,83

21 0,00 235.589,65 235.589,65 0,00 0,00 0,00 235.589,65 0,00 О с п о р а в а  с е  у
износу  од  112.83
динара,  из  разлога
што  обрачуната
камата  на  износ
главног дуга, почев
о д  1 8 . 1 2 . 2 0 1 2 .
г о д и н е  д о
17.03.2014.  године,
к а о  д а т у м а
отварања стечајног
поступка, применом
пропорционалне
м е т о д е ,  и з н о с и
54,508.95  динара.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 54.621,78 54.621,78 0,00

0,00 26.312,00 26.312,00 0,00

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

0,00 0,00 54.508,95 0,00

26.312,00

0,00 0,00

112,83

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе на основу Решења о извршењу Привредног суда у Београду 4 Ив. бр. 14069/13 од 16.12.2013. године
Правни основ: Решење о извршењу Привредног суда у Београду 4 Ив. бр. 14069/13 од 16.12.2013. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Решење о извршењу Привредног суда у Београду 4 Ив. бр. 14069/13 од 16.12.2013. године, Рачун бр. 17/2012 од 02.11.2012. године и Обрачун камате. Поверилац стечајног дужника
поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 16.04.2014 под редним бројем 21. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 21, стечајни управник признаје потраживање стечајног
повериоца у износу од 316,410.6 динара, а оспорава га у износу од 112.83 динара, из разлога што обрачуната камата на износ главног дуга, почев од 18.12.2012. године до 17.03.2014. године, као датума отварања стечајног поступка, применом пропорционалне методе,
износи 54,508.95 динара. Стечајни управник напомиње да ће стечајни судија одобрити обрачунавање и плаћање камате стечајним повериоцима, на све пријављене износе за период после отварања стечајног поступка до доношења решења за главну деобу, уколико
после намирења свих потраживања преостану расположива средства за исплату, одобрити.
Признато потрживање у износу од 316,410.6  динара се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоMIČELINI EXPORT-IMPORT DOO
14000 Ваљево, Рајковачка 17

а

У К У П Н О: 0,00 237.630,23 237.630,23 0,00 0,00 0,00 237.630,23 0,00 0,00

22 0,00 151.630,00 151.630,00 0,00 0,00 0,00 151.630,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 61.368,23 61.368,23 0,00

0,00 24.632,00 24.632,00 0,00

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

0,00 0,00 61.368,23 0,00

24.632,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга.
Правни основ: Фaктурa-рaчун иф-4 oд 11.01.2012.гoдинe и Фaктурa-рaчун иф-1777 oд 26.12.2011.године нa oснoву кojих je дoнeтo прaвнoснaжнo Рeшeњe o извршeњу Приврeднoг судa у Бeoгрaду 5.Ив14511/13 oд 26.12.2013.гoдинe.
а. Стeчajни пoвeрилaц je пoрeд приjaвe пoтрaживaњa дoстaвиo Фaктуру-рaчун иф-4 oд 11.01.2012.гoдине, Фaктуру-рaчун иф-1777 oд 26.12.2011.гoдинe, кao и Рeшeњe o извршeњу Приврeднoг судa у Бeoгрaду 5 Ив 14511/13 oд 26.12.2013.гoдине.

Коментар стечајног управника:
Пoвeрилaц стeчajнoг дужникa пoднeo je приjaву пoтрaживaњa Приврeднoм суду у Бeoгрaду дaнa 16.04.2014.године пoд рeдним брojeм 22. Нa oснoву рaспoлoживe и дoстaвљeнe дoкумeнтaциje и нaкoн извршeнe aнaлизe приjaвe пoтрaживaњa бр.22, стeчajни упрaвник
признaje пoтрaживaњe стeчajнoг пoвeриoцa у изнoсу oд 151.630,00 динaрa нa имe глaвнoг дугa, изнoс oд 61.368,23 динaрa нa имe кaмaтe, кao и изнoс oд 24.632,00 динaрa нa имe трoшкoвa извршнoг пoступкa. Стeчajни упрaвник признaje приjaвљeнo пoтрaживaњe у
цeлoсти.
Признaтo пoтрживaњe сe рaспoрeђуje у III исплaтни рeд.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено остало"ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о.
ул. Богољуба Урошевића Црног

бр.44, Обреновац

а

У К У П Н О: 0,00 4.519.870,21 4.519.870,21 0,00 0,00 0,00 4.499.097,40 0,00 20.772,81

23 0,00 547.311,66 547.311,66 0,00 0,00 0,00 534.639,78 12.671,88 Стечајни  управник
је оспорио  износ од
20.772,81  динар,
б у д у ћ и  д а  с у
потраживања  која
с у  н а с т а л а  п р е
16.04.2011.  године,
а  по  конту  206700
застарела.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 3.972.558,55 3.972.558,55 0,00

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

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

0,00 0,00 3.964.457,62 0,00

0,00

0,00 0,00

8.100,93

0,00

0,00

Опис потраживања:  исплаћени аванси
Правни основ: исплаћени аванси
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Аналитичку картицу за конто 154000 и ИОС за конто 154000 са обрачуном камате, Аналитичку картицу за конто 206700 и рачуни за конто 206700 са обрачуном камате, Аналитичку
картицу за конто 028000 и ИОС за конто 028000 са обрачуном камате. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 16.04.2014 под редним бројем 23. На основу расположиве и достављене документације, и након
извршене анализе пријаве потраживања бр. 23, стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 4.499.097,40 динара, а оспорио за износ од  20.772,81 динар, будући да су потраживања која су настала пре 16.04.2011. године, а по конту 206700
застарела. Признато потрживање у износу од 4.499.097,40 динара се распоређује у  III исплатни ред.
У складу са одредбом чл. 113. став 5. Закона о стечају, уколико стечајни поверилац достави нове доказе,
стечајни управник је дужан да заједно са повериоцем, и на његов захтев, поново погледа пријаву потраживања
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСЗР и аутопревозник "Г.ЛАЈК-
ДРВО", Вуковић Чедомир ПР

14244 Горњи Лајковац

а

У К У П Н О: 0,00 80.120,42 80.120,42 0,00 0,00 0,00 79.758,93 0,00 361,49

24 0,00 68.544,00 68.544,00 0,00 0,00 0,00 68.544,00 0,00 Oспорава се камата
у  износу  од  361,49
д и н а р а  к о ј а  ј е
о б р а ч у н а т а   д о
2 8 . м а р т а  2 0 1 4 .
године, обзиром да
ј е  1 7 . 0 3 . 2 0 1 4 .
г о д и н е  о т в о р е н
стечајни поступак, а
да  је  поверилац
камату  обрачунао
д о  2 8 . 0 3 . 2 0 1 4 .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 11.576,42 11.576,42 0,00

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

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

0,00 0,00 11.214,93 0,00

0,00

0,00 0,00

361,49

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неплаћена роба.
Правни основ: Рачун за испоруку робе број 4 од 08.04.2013.године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио рачун бр.4 од 08.04.2013.године и обрачун камате.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 17.04.2014 под редним бројем 24. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.24 стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у износу од 79.758,93 динара на име главног дуга, као и износ од 11.214,93 динара на име камате.
Признато потрживање у износу од 79.758,93  динара се распоређује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈовић Душко
Обреновац, Бело поље, ул.

Гробљанска бр.022ј

а

У К У П Н О: 0,00 3.106.065,00 3.106.065,00 0,00 89.685,00 0,00 374.862,13 0,00 2.641.517,87

25 0,00 3.106.065,00 3.106.065,00 0,00 89.685,00 0,00 374.862,13 2.641.517,87 Део потраживања је
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног дужника.

Главни 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:  Годишњи одмор од 2011, неисплаћене зараде за рад у Битољу (19.08.2012-15.11.2012), неисплаћене зараде у земљи март-мај 2013, дневнице за путне налоге, исхрана у Уругвају, доплата за продужење карте и карта, зараде за рад у Уругвају
(2013/2014)
Правни основ: Годишњи одмор од 2011, неисплаћене зараде за рад у Битољу (19.08.2012-15.11.2012), неисплаћене зараде у земљи март-мај 2013, дневнице за путне налоге, исхрана у Уругвају, доплата за продужење карте и карта, зараде за рад у Уругвају (2013/2014)
а. Поред пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио: поразум са радникомкоји се шаље у Уругвај, Преглед рада са градилишта у Уругвају
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 14.07.2014 под редним бројем 25. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 253, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 464.547,13 динара, и то износ од 454.547,13 динара на име неисплаћених зарада у земљи и Уругвају и износ од 10.000,00динара на име регреса за 2011. годину, а оспорава за износ од 2.641.517,87 динара будући
да предметно дуговање није евидентирано у књиговодственој евиденцији стечајног  дужика.
Признато потрживање у износу од 89.685,00 динара се распоређује у I исплатни ред, а износ од 374.862,13 динара у III исплатни ред.

13



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМитровић  Предраг
ул. Кнез Милошев венац 10/16,

Пожаревац

а

У К У П Н О: 0,00 1.419.141,90 1.419.141,90 0,00 297,88 0,00 1.104.279,77 0,00 314.564,25

26 0,00 1.419.141,90 1.419.141,90 0,00 297,88 0,00 1.104.279,77 314.564,25 Стечајни  управник
је оспорио износ за
н е у п л а ћ е н е
д о п р и н о с е  н а
минималне  зараде
у  последње  две
године  пошто  је
такво потраживање
в е ћ  п р и з н а т о
пореско ј  управи.

Главни 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:  Неисплаћене зараде и неуплаћени доприноси РФ ПИО
Правни основ: Неисплаћене зараде и неуплаћени доприноси РФ ПИО
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Уговор о раду од 27.11.2002.године са Анексом од 23.03.2004.године, од 10.04.2008.године и од 28.03.2011.године, те од 20.04.2012.године,  Уговор о стручном усавршавању од 03.02.2005.године и
уверења РФ ПИО.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 17.04.2014. године под редним бројем 26. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник у
складу са својом документацијом признаје потраживање стечајног повериоца на име зарада у износу од 244.990,75 динара, а оспорава износ од 126.369,25 динара из разлога што такав дуг према повериоцу, сходно евиденцији стечајног дужника, не постоји. У погледу
доприноса признато је потраживање у висини неуплаћених допрноса, а умањено и оспорено за неуплаћене доприносе на минималне зараде у последње две године пошто је такво потраживање већ признато пореској управи. Потраживање у износу од 102.417,88
динара је сврстано у први исплатни ред, а од 1.104.279,77 динара у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I и III исплатном реду оспорен је у износу од 107.488,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном
повериоцу од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 297,88 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА д.о.о.
Огранак Електродистрибуција

Нови Сад,
Бул. Ослобођења бр. 100, Нови

Сад

а

У К У П Н О: 0,00 153.340,81 153.340,81 0,00 0,00 0,00 153.340,81 0,00 0,00

27 0,00 153.340,81 153.340,81 0,00 0,00 0,00 153.340,81 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:  Неизмирене обавезе
Правни основ: Аналитичка картица од 18.03.2014. године, рачуни за период октобар - децембар 2012. године

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: аналитичку картицу од 18.03.2014. године, рачуне за период октобар - децембар 2012. године и каматне листове.
Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.04.2014 под редним бројем 27. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 27, стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потраживање у износу од 153.340,81 динара се распоредјује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈевтић Миливоје
14210 Звиздар, Уб

а

У К У П Н О: 0,00 743.354,12 743.354,12 0,00 0,00 0,00 743.354,12 0,00 0,00

28 0,00 386.705,17 386.705,17 0,00 0,00 0,00 386.705,17 0,00 стечајни управник у
целости  оспорава
п о т р а ж и в а њ е
п о в е р и о ц а  и з
разлога  што  се  о
и с т о м  в о д и
парнични  поступак
који  још  увек  није
п р а в н о с н а ж н о
о к о н ч а н ,  а  и з
утврђеног  стања
стечајни  управник
не  налази  да  се
п о т р а ж и в а њ е
несумњиво  може
признати.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 279.362,85 279.362,85 0,00

0,00 77.286,10 77.286,10 0,00

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

0,00 0,00 279.362,85 0,00

77.286,10

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Oбрачун накнаде зараде на боловању
Правни основ: Пресуда Основног суда у Ваљеву, Судска јединица у Убу П1 642/11 од 20.11.2011.године која је ожалбена а која за предмет има неисплаћени део зараде за период од 01.04.2008.године до 05.09.2009.године и накнаду штете због умањења основице за
обрачун накнаде зараде на боловању.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Пресуду Основног суда у Ваљеву, Судска јединица у Убу П1 642/11 од 20.11.2011.године и обрачун камате. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана
22.04.2014. године под редним бројем 28. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник у целости оспорава потраживање повериоца из разлога што се о истом води парнични поступак који
још увек није правноснажно окончан, а из утврђеног стања стечајни управник не налази да се потраживање несумњиво може признати.
Закључком Привредног суда у Београду 4.Ст.181/13 од 19.05.2016.године исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања усвојена на испитном рочишту 04.03.2015.године, тако што уместо "сматра се оспореним" потраживање стечајног повериоца у
износу од 743.354,12 динара , треба да стоји "сматра се утврђеним" потраживање стечајног повериоца у износу од 743.354,12 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈКП ИНФОРМАТИКА
Булевар Цара Лазара 3/I, Нови

Сад

а

У К У П Н О: 0,00 42.255,95 42.255,95 0,00 0,00 921,76 40.026,75 0,00 1.307,44

30 0,00 33.635,83 33.635,83 0,00 0,00 910,45 31.842,79 882,59 О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у  и з н о с у  о д
1.307,44, из разлога
што је потраживање
п о  р а ч у н у  б р .
149276 застарело у
складу са чл. 374.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 8.620,12 8.620,12 0,00

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

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

0,00 11,31 8.183,96 0,00

0,00

0,00 0,00

424,85

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга
Правни основ: Рачуни за период фебруар 2011. године-фебруар 2014.године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Генерације аналитике за период фебруар 2011. године-фебруар 2014. године, Сервиси аналитике за период фебруар 2011. године-фебруар 2014. године, Обрачун камате на цео
дуг, Обрачун камате на ставку ЕКО и рачуни за период фебруар 2011. године-фебруар 2014. године.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.04.2014.г. под редним бројем 30. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.30, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 40.948,51 динара.
Признато потрживање у износу од 921,76 динара се распоредјује у други исплатни ред, а у износу од 40.026,75  динара се распоређује у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈКП Обреновац "ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА"

Цара Лазара бр. 3/1 Обреновац

а

У К У П Н О: 0,00 636.765,88 636.765,88 0,00 0,00 0,00 623.341,44 0,00 13.424,44

31 0,00 598.144,25 598.144,25 0,00 0,00 0,00 593.113,81 5.030,44 O с п о р e n o   j e
п о т р а ж и в а њ е  у
износу  од  5.030,44
д и н а р а  н а  и м е
главног  ду га  за
период  од  18.  до
31.03.2014.  године.
Стечајни  управник
оспосрава и камату
у износу од 8.394,00
д и н а р а  к о ј а  ј е
о б р а ч у н а т а  у
рачунима  за  март
месец 2014. године,
о б з и р о м  д а  ј е
17.03.2014.  године
отворен  стечајни
поступак,  а  да  је
поверилац  камату
о б р а ч у н а о  д о
31.03.2014.  године.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 38.621,63 38.621,63 0,00

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

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

0,00 0,00 30.227,63 0,00

0,00

0,00 0,00

8.394,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе.
Правни основ: Рачуни за извршене услуге у периоду од 01.01.2013. до 31.03.2014. године.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио спецификацију неплаћених рачуна, рачуне за период од 01.01.2013. до 31.03.2014. године и аналитичке картице за 2012, 2013. и 2014.
Коментар:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 23.04.2014 под редним бројем 31. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.31 стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у износу од 593.113,81 динара на име главног дуга, закључно са 17.03.2014. године када је над стечајним дужником покренут стечајни поступак, а оспорио потраживање у износу од 5.030,44 динара на име главног дуга за период од 18.
до 31.03.2014. године. Стечајни управник оспорава и камату у износу од 8.394,00 динара која је обрачуната у рачунима за март месец 2014. године, обзиром да је 17.03.2014. године отворен стечајни поступак, а да је поверилац камату обрачунао до 31.03.2014. године.
Признато потрживање у износу од 623.341,44  динара се распоређује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМилованкић Милан
11504 Барич, Александра Аце

Спасића бр. 43

а

У К У П Н О: 0,00 1.152.921,51 1.152.921,51 0,00 51.520,00 0,00 992.841,51 0,00 108.560,00

32 0,00 1.152.921,51 1.152.921,51 0,00 51.520,00 0,00 992.841,51 108.560,00Главни 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:  Неисплаћене зараде.
Правни основ: Неплаћена зарада за рад у иностранству Чешка-Ледвице за април, мај, јун  2013.године и за рад у земљи од августа до децембра 2013.године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио обрачун зарада за Ледвице и обрачуне зарада за август и септембар 2013.године.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.04.2014. године под редним бројем 32. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потраживање у износу од 160.080,00 динара се распоређује у први исплатни ред, а од 992.840,51 динара се распоређује у III исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 51.520,00 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоTMS CEE доо Београд
Рудничка бр.2, 11118 Београд

а

У К У П Н О: 0,00 280.227,11 280.227,11 0,00 0,00 0,00 280.227,11 0,00 0,00

33 0,00 280.227,11 280.227,11 0,00 0,00 0,00 280.227,11 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:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга
Правни основ: Рачуни за извршене услуге бр. 000206/13 од 14.05.2013. год, бр. 000207/13 од 14.05. 2013. год, бр. 000304/13 од 10.07.2013. год. и бр. 000399/13 од 13.09.2013.г.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио фактуре  бр. 000206/13 од 14.05.2013. год. (која је делимично плаћена -  за уплату остало 19.348,87 динара), бр. 000207/13 од 14.05.2013. год, бр. 000304/13 од 10.07.2013. год. и бр. 000399/13 од
13.09.2013. године.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 23.04.2014.г. под редним бројем 33. На основу расположиве и достављене документације и након извршене анализе пријаве потраживања бр.33 стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потрживање у износу од 280.277,11 динара се распоређује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоGALEB GROUP DOO
15000 Шабац, Поцерска бр.111

а

У К У П Н О: 0,00 126.893,91 126.893,91 0,00 0,00 0,00 126.893,91 0,00 0,00

34 0,00 89.851,80 89.851,80 0,00 0,00 0,00 89.851,80 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 37.042,11 37.042,11 0,00

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

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

0,00 0,00 37.042,11 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга.
Правни основ: Рачун за извршене услуге бр. ФАК11ША0-17699 од 10.11.2011.године.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио фактуру бр. ФАК11ША0-17699 од 10.11.2011. год.отпремнице бр. 00981 и бр. 00982 и обрачун законске затезне камате.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 23.04.2014 под редним бројем 34. На основу расположиве и достављене документације и након извршене анализе пријаве потраживања бр.34 стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потрживање у износу од 126.893,91 динара се распоређује у III исплатни ред.
** Стечајни поверилац је пријавио потраживање и на име камате од дана отварања стечајног поступка до исплате
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈП ЕПС БЕОГРАД
11000 Београд, Балканска 13

а

У К У П Н О: 0,00 31.821,82 31.821,82 0,00 0,00 0,00 30.973,64 0,00 848,18

35 0,00 30.888,91 30.888,91 0,00 0,00 0,00 30.412,21 476,70 О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  у
износу  од  476,70
д и н а р а  н а  и м е
главног  ду га  за
период  од  18.  до
31.03.2014.  године.
О с п о р е н а  ј е  и
камата у износу од
371,48  динара  која
је  обрачуната  у
р а ч у н у  з а  м а р т
месец 2014. године,
о б з и р о м  д а  ј е
17.03.2014.  године
отворен  стечајни
поступак,  а  да  је
поверилац  камату
о б р а ч у н а о  д о
31.03.2014.  године.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 932,91 932,91 0,00

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

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

0,00 0,00 561,43 0,00

0,00

0,00 0,00

371,48

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга.
Правни основ: Рачуни за пружене услуге у периоду од 01.11.2013. до 31.03.2014. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио рачуне за период од 01.11.2013. до 31.03.2014. године, обрачун камате и аналитичку картицу потрошача.
** Стечајни поверилац је пријавио потраживање и на име камате од 21.04.2014. године до исплате.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 23.04.2014 под редним бројем 35. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 35 стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у износу од 30.412,21 динара на име главног дуга, закључно са 17.03.2014. године када је над стечајним дужником покренут стечајни поступак.
Признато потрживање у износу од 30.973,64  динара се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈП ЕПС БЕОГРАД
11000 Београд, Балканска 13

а

У К У П Н О: 0,00 204.737,79 204.737,79 0,00 0,00 0,00 195.737,12 0,00 9.000,67

36 0,00 196.311,26 196.311,26 0,00 0,00 0,00 189.770,37 6.540,89 О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  у
износу  од  6.540,89
д и н а р а  н а  и м е
главног  ду га  за
период  од  18.  до
31.03.2014.  године.
О с п о р е н а  ј е  и
камата у износу од
2 .459 ,78  динара
која је обрачуната у
р а ч у н у  з а  м а р т
месец 2014. године,
о б з и р о м  д а  ј е
17.03.2014.  године
отворен  стечајни
поступак,  а  да  је
поверилац  камату
о б р а ч у н а о  д о
31.03.2014.  године.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 8.426,53 8.426,53 0,00

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

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

0,00 0,00 5.966,75 0,00

0,00

0,00 0,00

2.459,78

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга.
Правни основ: Рачуни за пружене услуге у периоду од 01.07.2013. до 31.03.2014. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио рачуне за период од 01.07.2013. до 31.03.2014. године, обрачун камате и аналитичку картицу потрошача

** Стечајни поверилац је пријавио потраживање и на име камате од 21.04.2014. године до исплате.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 23.04.2014 под редним бројем 36. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.36 стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у износу од 189.770,37 динара на име главног дуга, закључно са 17.03.2014. године када је над стечајним дужником покренут стечајни поступак.
Признато потрживање у износу од 195.737,12  динара се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈП ЕПС БЕОГРАД
11000 Београд, Балканска 13

а

У К У П Н О: 0,00 49.574,80 49.574,80 0,00 0,00 0,00 45.355,05 0,00 4.219,75

37 0,00 47.908,03 47.908,03 0,00 0,00 0,00 44.225,33 3.682,70 О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  у
износу  од  3.682,70
д и н а р а  н а  и м е
главног  ду га  за
период  од  18.  до
31.03.2014.  године.
О с п о р е н а  ј е  и
камату у  износу од
537,05  динара  која
је  обрачуната  у
р а ч у н у  з а  м а р т
месец 2014. године,
о б з и р о м  д а  ј е
17.03.2014.  године
отворен  стечајни
поступак,  а  да  је
поверилац  камату
о б р а ч у н а о  д о
31.03.2014.  године.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.666,77 1.666,77 0,00

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

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

0,00 0,00 1.129,72 0,00

0,00

0,00 0,00

537,05

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга
Правни основ: Рачуни за пружене услуге у периоду од 01.07.2013. до 31.03.2014. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио рачуне за период од 01.07.2013. до 31.03.2014. године, обрачун камате и аналитичку картицу потрошача.
** Стечајни поверилац је пријавио потраживање и на име камате од 21.04.2014. год. до исплате.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 23.04.2014.г. под редним бројем 37. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.37 стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 44.225,33 динара на име главног дуга, закључно са 17.03.2014. године када је над стечајним дужником покренут стечајни поступак.
Признато потрживање у износу од 45.355,05  динара се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈП ЕПС БЕОГРАД
11000 Београд, Балканска 13

а

У К У П Н О: 0,00 52.652,05 52.652,05 0,00 0,00 0,00 51.852,26 0,00 799,79

38 0,00 49.627,97 49.627,97 0,00 0,00 0,00 49.562,24 65,73 О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  у
износу  од  65,73
д и н а р а  н а  и м е
главног  ду га  за
период  од  18.  до
31.03.2014.  године.
О с п о р е н а  ј е  и
камата у износу од
734,06  динара  која
је  обрачуната  у
р а ч у н у  з а  м а р т
месец 2014. године,
о б з и р о м  д а  ј е
17.03.2014.  године
отворен  стечајни
поступак,  а  да  је
поверилац  камату
о б р а ч у н а о  д о
31.03.2014.  године.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 3.024,08 3.024,08 0,00

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

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

0,00 0,00 2.290,02 0,00

0,00

0,00 0,00

734,06

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга.
Правни основ: Рачуни за пружене услуге у периоду од 01.07.2013.г. до 31.03.2014.године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио рачуне за период од 01.07.2013. до 31.03.2014. године, обрачун камате и аналитичку картицу потрошача.                                                                                    ** Стечајни поверилац је пријавио потраживање и
на име камате од 21.04.2014. године до исплате.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 23.04.2014 под редним бројем 38. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.38 стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у износу од 49.562,24 динара на име главног дуга, закључно са 17.03.2014. године када је над стечајним дужником покренут стечајни поступак.
Признато потрживање у износу од 51.852,26  динара се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈП ЕПС БЕОГРАД
11000 Београд, Балканска 13

а

У К У П Н О: 0,00 52.061,10 52.061,10 0,00 0,00 0,00 44.580,24 0,00 7.480,86

39 0,00 50.630,14 50.630,14 0,00 0,00 0,00 43.553,23 7.076,91 О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  у
износу  од  7.076,91
д и н а р а  н а  и м е
главног  ду га  за
период  од  18.  до
31.03.2014.  године.
О с п о р е н а  ј е  и
камата у износу од
403,95  динара  која
је  обрачуната  у
р а ч у н у  з а  м а р т
месец 2014. године,
о б з и р о м  д а  ј е
17.03.2014.  године
отворен  стечајни
поступак,  а  да  је
поверилац  камату
о б р а ч у н а о  д о
31.03.2014.  године.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.430,96 1.430,96 0,00

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

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

0,00 0,00 1.027,01 0,00

0,00

0,00 0,00

403,95

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга .
Правни основ: Рачуни за пружене услуге у периоду од 01.07.2013. до 31.03.2014. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио рачуне за период од 01.01.2014. до 31.03.2014. године, обрачун камате и аналитичку картицу потрошача.
** Стечајни поверилац је пријавио потраживање и на име камате од 21.04.2014. године до исплате.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 23.04.2014 под редним бројем 39. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.39 стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у износу од 43.553,23 динара на име главног дуга, закључно са 17.03.2014. године када је над стечајним дужником покренут стечајни поступак.
Признато потрживање у износу од 44.580,24  динара се распоређује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈВП "СРБИЈАВОДЕ",
Водопривредни центар "Сава-

Дунав"
11070 Нови Београд, Бродарска

бр. 3

а

У К У П Н О: 0,00 273.502,74 273.502,74 0,00 0,00 0,00 273.502,74 0,00 0,00

40 0,00 102.516,60 102.516,60 0,00 0,00 0,00 102.516,60 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 170.986,14 170.986,14 0,00

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

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

0,00 0,00 170.986,14 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга.
Правни основ: Решење ЈВП"СРБИЈАВОДЕ" Београд, ул. Водопривредни центар "Сава - Дунав" бр. 02014428 од 31.01.2008. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио решење ЈВП"СРБИЈАВОДЕ" Београд, ул. Водопривредни центар "Сава - Дунав" бр. 02014428 од 31.01.2008. године, обрачун камате и картицу пословног партнера.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.04.2014.г. под редним бројем 40. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.40 стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потрживање у износу од 273.502,74  динара се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоDEXY CO D.O.O.
11070 Нови Београд, Тошин бунар

бр. 272

а

У К У П Н О: 0,00 289.037,34 289.037,34 0,00 0,00 0,00 289.037,34 0,00 0,00

41 0,00 205.320,00 205.320,00 0,00 0,00 0,00 205.320,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 83.717,34 83.717,34 0,00

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

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

0,00 0,00 83.717,34 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неплаћена роба
Правни основ: Фактура бр. 0000119 од 26.12.2011. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио фактуру  бр. 0000119 од 26.12.2011. године, отпремнице бр. 1712070 и бр. 1712071 од 29.12.2011. гиодине, аналитичку картицу и обрачун камате.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.04.2014 под редним бројем 41. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.41 стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потрживање у износу од 289.037,34  динара се распоређује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЕлектродистрибуција Ваљево
14000 Ваљево, Сувоборска бр.9

а

У К У П Н О: 0,00 64.935,85 64.935,85 0,00 0,00 0,00 64.131,16 0,00 804,69

42 0,00 54.140,20 54.140,20 0,00 0,00 0,00 54.140,20 0,00 Oспорава се камата
у  износу  од  804,69
д и н а р а  к о ј а  ј е
обрачуната  за март
месец 2014. године,
о б з и р о м  д а  ј е
17.03.2014.  године
отворен  стечајни
поступак,  а  да  је
поверилац  камату
о б р а ч у н а о  д о
31.03.2014.  године.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 10.795,65 10.795,65 0,00

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

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

0,00 0,00 9.990,96 0,00

0,00

0,00 0,00

804,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга.
Правни основ: Рачуни за пружене услуге у периоду од 01.11.2012. до 30.06.2013. године и обрачуни камате до 31.03.2014. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио рачуне за период од 01.11.2012. до 30.06.2013. године, обрачун камате и аналитичку картицу потрошача .                                                                                    ** Стечајни поверилац је пријавио потраживање и
на име камате од 21.04.2014. год. до исплате.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 25.04.2014 под редним бројем 42. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.42 стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у износу од 54.140,20 динара на име главног дуга,као и износ од 9.990,96 динара на име камате.
Признато потрживање у износу од 64.131,16  динара се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЕлектродистрибуција Ваљево
14000 Ваљево, Сувоборска бр.9

а

У К У П Н О: 0,00 211.553,55 211.553,55 0,00 0,00 0,00 208.877,48 0,00 2.676,07

43 0,00 167.904,96 167.904,96 0,00 0,00 0,00 167.904,96 0,00 Оспорава се камата
у износу од 2.676,07
д и н а р а  к о ј а  ј е
обрачуната  за март
месец 2014. године,
о б з и р о м  д а  ј е
17.03.2014.  године
отворен  стечајни
поступак,  а  да  је
поверилац  камату
о б р а ч у н а о  д о
31.03.2014.  године.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 43.648,59 43.648,59 0,00

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

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

0,00 0,00 40.972,52 0,00

0,00

0,00 0,00

2.676,07

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга .
Правни основ: Рачуни за пружене услуге у периоду од 01.01.2013. до 30.06.2013. године и обрачуни камате до 31.03.2014. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио рачуне за период од 01.01.2013. до 30.06.2013. године, обрачун камате и аналитичку картицу потрошача.                                                                                  ** Стечајни поверилац је пријавио потраживање и
на име камате од 21.04.2014. године  до исплате.

Коментар стечајног управника

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 25.04.2014 под редним бројем 43. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.43 стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у износу од167.904,96 динара на име главног дуга,као и износ од 40.972,52 динара на име камате.
Признато потрживање у износу од 208.877,48  динара се распоређује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЕлектродистрибуција Ваљево
14000 Ваљево, Сувоборска бр.9

а

У К У П Н О: 0,00 208,79 208,79 0,00 0,00 0,00 205,82 0,00 2,97

44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Оспорава се камата
у  износу  од  2,97
д и н а р а  к о ј а  ј е
обрачуната  за март
месец 2014. године,
о б з и р о м  д а  ј е
17.03.2014.  године
отворен  стечајни
поступак,  а  да  је
поверилац  камату
о б р а ч у н а о  д о
31.03.2014.  године.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 208,79 208,79 0,00

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

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

0,00 0,00 205,82 0,00

0,00

0,00 0,00

2,97

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга .
Правни основ: Обрачун камате од 01.12.2013. до 31.03.2014. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио обрачун камате и аналитичку картицу потрошача.                                                                 ** Стечајни поверилац је пријавио потраживање и на име камате од 21.04.2014. год. до исплате.

Коментар стечајног управника
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 25.04.2014 под редним бројем 44. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.44 стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у износу од 205,82 динара на име камате.
Признато потрживање у износу од 205,82  динара се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЕлектродистрибуција Ваљево
14000 Ваљево, Сувоборска бр.9

а

У К У П Н О: 0,00 3.334,72 3.334,72 0,00 0,00 0,00 3.291,35 0,00 43,37

45 0,00 2.939,53 2.939,53 0,00 0,00 0,00 2.939,53 0,00 Оспорава се камата
у  износу  од  43,37
д и н а р а  к о ј а  ј е
обрачуната  за март
месец 2014. године,
о б з и р о м  д а  ј е
17.03.2014.  године
отворен  стечајни
поступак,  а  да  је
поверилац  камату
о б р а ч у н а о  д о
31.03.2014.  године.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 395,19 395,19 0,00

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

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

0,00 0,00 351,82 0,00

0,00

0,00 0,00

43,37

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга
Правни основ: Рачун за пружене услуге јун 2013.године и обрачуни камате до 31.03.2014. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио рачун за јун 2013.г., обрачун камате и аналитичку картицу потрошача                                                                                                                                                                                                                    ** Стечајни
поверилац је пријавио потраживање и на име камате од 21.04.2014. год. до исплате

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 25.04.2014 под редним бројем 44. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.44 стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у износу од 2.939,53 динара на име главног дуга,као и износ од 351,82 динара на име камате.
Признато потрживање у износу од 3.291,35  динара се распоређује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЕлектродистрибуција Ваљево
14000 Ваљево, Сувоборска бр.9

а

У К У П Н О: 0,00 8.218,10 8.218,10 0,00 0,00 0,00 8.136,70 0,00 81,40

46 0,00 5.476,75 5.476,75 0,00 0,00 0,00 5.476,75 0,00 Оспорава се камата
у  износу  од  81,40
д и н а р а  к о ј а  ј е
обрачуната  за март
месец 2014. године,
о б з и р о м  д а  ј е
17.03.2014.  године
отворен  стечајни
поступак,  а  да  је
поверилац  камату
о б р а ч у н а о  д о
31.03.2014.  године.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 2.741,35 2.741,35 0,00

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

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

0,00 0,00 2.659,95 0,00

0,00

0,00 0,00

81,40

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга.
Правни основ: Рачун за пружене услуге јун 2013. и обрачуни камате до 31.03.2014. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио рачун за јун 2013.године, обрачун камате и аналитичку картицу потрошача                                                                                                                                                                                                                    **
Стечајни поверилац је пријавио потраживање и на име камате од 21.04.2014. године до исплате

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 25.04.2014 под редним бројем 46. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.46 стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у износу од 5.476,75 динара на име главног дуга,као и износ од 2.659,95 динара на име камате. Признато потрживање у износу од 8.136,70  динара се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоUnicreditBank a.d. Beograd
Рајићева 27-29

а

У К У П Н О: 0,00 45.287.130,56 45.287.130,56 0,00 0,00 0,00 1.041.145,90 0,00 44.245.984,66

47 0,00 45.287.130,56 45.287.130,56 0,00 0,00 0,00 1.041.145,90 44.245.984,66 Стечајни  управник
оспорава  условно
п р и ј а в љ е н о
потразивање  од
4 3 . 9 8 1 . 6 4 3 , 4 7
динара  у  целости,
будући  да  се  исто
о д н о с и  н а
банкарске гаранције
к о ј е  н и с у
реализоване  до
отварања стечајног
поступка,  те  које  и
н е ћ е  б и т и
р е а л и з о в а н е ,  а
имајући  у  виду  да
се  сви  стеча јни
повериоци намирују
у  с т е ч а ј н о м
поступку, те да се и
к о о р и с н и ц и
п р е д м е т н и х
г а р а н ц и ј а  м о г у
намирити само кроз
стечајни  потупак,
као  и  за  износ  од
264.341,19 динара а
будуци да се ради о
н а к н а д и  з а
издавање гаранције
а  која  се  сходно
уговору  исплаћује
пре самог издавања
гаранције.

Главни 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:  По основу банкарских гаранција и провизија на банкарске гаранције
Правни основ: Уговор о издавању банкарске гаранције бр. 3147/11 са Анексима I и II и бр.0374/13
а. -Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Уговор о издавању банкарске гаранције бр. 3147/11 са Анексима I и II и бр.0374/13, Потврду бр. 10025/14 о висини дуга
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 25.04.2014 под редним бројем 47 и исту допунио дана 15.07.2014. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања
бр. 47, стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца на име провизија по гаранцијама у износу од 1.041.145,90 динара, а оспорава условно пријављено потразивање од 43.981.643,47 динара у целости, будући да се исто односи на банкарске гаранције
које нису реализоване до отварања стечајног поступка, те које и неће бити реализоване, а имајући у виду да се сви стечајни повериоци намирују у стецајном поступку, те да се и коорисници предметних гаранција могу намирити само кроз стечајни потупак, као и за
износ од 264.341,19 динара а будући да се ради о накнади за издавање гаранције а која се сходно уговору исплаћује пре самог издавања гаранције.
Признато потрживање распоредјује се у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоLINDE GAS SRBIJA AD
21220 Бечеј, Петровоселски пут

бр. 143

а

У К У П Н О: 0,00 98.128,38 98.128,38 0,00 0,00 0,00 98.084,91 0,00 43,47

48 0,00 90.651,60 90.651,60 0,00 0,00 0,00 90.651,60 0,00 Оспорава се камата
у  износу  од  43,47
динара.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 7.476,78 7.476,78 0,00

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

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

0,00 0,00 7.433,31 0,00

0,00

0,00 0,00

43,47

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга.
Правни основ: Фактуре-Отпремнице  бр.Д14-13-481 од 28.06.2013.године, бр. Д14-13-486 од 01.07.2013.године, бр. Д14-13-553 од 24.07.2013.године а по основу испоруке техничких гасова.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Фактуре-Отпремнице  бр.Д14-13-481 од 28.06.2013.године, бр. Д14-13-486 од 01.07.2013.године, бр. Д14-13-553 од 24.07.2013.године и обрачун камате
** Стечајни поверилац је пријавио потраживање и на име камате од дана отварање стечајног поступка до коначне исплате.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 28.04.2014 под редним бројем 48 На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.48 стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у износу од 90.651,60 динара на име главног дуга,као и износ од 7.433,31 динара на име камате.
Признато потрживање у износу од 98.084,91  динара се распоређује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈовановић, Ниш  Зоран
Адвокат Миленко Прибичевић из
Београда, 22300 Стара Пазова,

поштански фах 15

а

У К У П Н О: 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00

49 0,00 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.000,00 Из  достављених
доказа  не  може
у т в р д и т и  н а
несумњив  начин
о с н о в а н о с т  и
висина пријављеног
потраживања.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

0,00 225.000,00 225.000,00 0,00

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

225.000,00

0,00

Опис потраживања:  Нематеријална штета услед повреде на раду.
Правни основ: Нематеријална штета услед повреде на раду
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Извештај о повреди на раду од 15.10.2010. године, Лекарску документацију и Уговор о раду од 11.07.2011. године.
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 28.04.2014. године под редним бројем 49. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.49, стечајни управник
оспорава потраживање стечајног повериоца у целости, из разлога што се из достављених доказа не може утврдити на несумњив начин основаност и висина пријављеног потраживања.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМијатовић Ранко
21000 Нови Сад, Париске комуне

34/1

а

У К У П Н О: 0,00 473.683,00 473.683,00 0,00 72.128,54 0,00 284.740,17 0,00 116.814,29

51 0,00 400.863,00 400.863,00 0,00 64.478,54 0,00 252.389,91 83.994,55 П р и ј а в љ е н о
потраживање  на
име зараде у износу
од 9.607,30 динара
и  на  име  регреса
74.387,25 динара са
п р и п а д а ј у ћ о м
к а м а т о м  ј е
оспорено  јер  исто
не  постоји  према
е в и д е н ц и ј и ,  а
о с п о р е н о  ј е  и
потраживање  на
и м е  т р о ш к о в а
поступка будући да,
према  доказима,
исти  није  окончан
ни у првом степену.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 49.020,00 49.020,00 0,00

0,00 23.800,00 23.800,00 0,00

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

7.650,00 0,00 32.350,26 0,00

0,00

0,00 0,00

9.019,74

23.800,00

0,00

Опис потраживања:  Нето плата , регрес  за коришћење годишњег одмора  и неисплаћена отпремнина по Решењу "Термоелектро" д.о.о.ХР 38-13-13 од 26.06.2013.године, све са законском затезном каматом, трошкови поступка од 23.800,00 динара.
Правни основ: Нето плата , регрес  за коришћење годишњег одмора у укупном износу од 143380,00
динара и неисплаћена отпремнина по Решењу "Термоелектро" д.о.о.ХР 38-13-13 од
26.06.2013.године у износу од 173763,00 динара, све са законском затезном каматом, трошкови поступка од 23.800,00 динара.

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио тужбу П1 506/14, Уговор о раду од 08.09.2009.године са Анексом, обрачун минималне зараде, као и Решење "Термоелектро" д.о.о. ХР 38/13-13 од 26.06.2013.године. Поверилац стечајног дужника поднео је
пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 28.04.2014. године под редним бројем 51. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник у складу са својом евиденцијом дуговања
признаје потраживање стечајног повериоца које се заснива на неисплаћеним нето зарадама у укупном износу од 74.112,70 динара, регресу од 68.992,75 динара  и утврђеној отпремнини услед одласка у пензију у износу од 173763,00 динара са припадајућом каматом.
Преостало пријављено потраживање на име зараде у износу од 9.607,30 динара и на име регреса 74.387,25 динара са припадајућом каматом је оспорено јер исто не постоји према евиденцији, а оспорено је и потраживање на име трошкова поступка будући да, према
доказима, исти није окончан ни у првом степену.Признато потраживање у износу од 72.128,54 динара се распоредјује у I исплатни ред, а потраживање од 284.740,17 динара у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМарић Катарина и Јована иза
пок.Јовице

Капетан Мишина бр.15, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 1.150.178,42 1.150.178,42 0,00 176.075,74 0,00 911.655,68 0,00 62.447,00

52 0,00 1.124.352,68 1.124.352,68 0,00 150.250,00 0,00 911.655,68 62.447,00 У  п о г л е д у
доприноса,  који  су
п р и ј а в љ е н и  у  I
исплатном  реду,
исти су оспорени из
разлога што су као
потраживање  већ
признати  пореској
управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 25.825,74 25.825,74 0,00

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

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

25.825,74 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Исплата отпремнине, личних доходака за 2013. годину, регрес за 2011-2013, уплата разлике ПИО фонду
Правни основ: Исплата отпремнине, личних доходака за 2013. годину, регрес за 2011-2013, уплата разлике ПИО фонду
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Решење о престанку радног односа И обрачуне зараде за 2011 И 2012. Годину
-Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 29.04.2014. године под редним бројем 52. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник у
складу са својом евиденцијом дуговања признаје потраживање стечајног повериоца које се заснива на неисплаћеним нето зарадама  за март-октобар 2013.године са припадајућом каматом, регресом И отпремнином, као И припадајућимпорезима. У погледу доприноса,
који су пријављени у I исплатном реду, исти су оспорени из разлога што су као потраживање већ признати пореској управи. Признато потраживање у износу од 165.592,79 динара распоредјује у I исплатни ред, а износ од 922.138,63 динара у III исплатни ред.

На основу правноснажног решења Првог основног суда у Београду ВИИ 1.О.бр.2906/15 од дана 13.11.2015.године и допунског Решења 1 О.бр.3456/16 од 11.05.2016. године у оставинском поступку иза пок.Јовице марића утврђују се за наследнике новчаног
потраживања према закључку приовредног суда у београду Ст.181/13 од 04.03.2015.године супруга оставиоца Катарина Марић и ћерка оставиоца Јована Марић.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоCENTAR S DOO
Београд, Трише Кацлеровића 24

а

У К У П Н О: 0,00 85.814,56 85.814,56 0,00 0,00 0,00 85.814,56 0,00 0,00

53 0,00 54.240,00 54.240,00 0,00 0,00 0,00 54.240,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 10.459,41 10.459,41 0,00

0,00 20.308,00 20.308,00 0,00

0,00 807,15 807,15 0,00

0,00 0,00 10.459,41 0,00

20.308,00

807,15 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:
Правни основ: Правноснажна и извршна пресуда Привредног суда у Београду 11П бр.9079/13 од 16.01.2014.године и обрачун камате бр.66/17.03.14, бр.17.03.2014, бр.68/17.03.2014.г.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио фотокопију Правноснажне и извршне пресуде Привредног суда у Београду 11П бр.9079/13 од 16.01.2014.године и обрачун камате бр.66/17.03.14, бр.17.03.2014, бр.68/17.03.2014.године.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 29.04.2014 под редним бројем 53. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.53 стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у износу од 54.240,00 динара на име главног дуга, износ од 10.459,41 динара на име камате, и износ од 20.308,00 динара на име трошкова парничног извршног поступка, као и камату на трошкове парничног и извршног поступка у
износу од укупних 807,15 динара. Стечајни управник признаје пријављено потраживање у целости.
Признато потрживање се распоређује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЕлектродистрибуција Ваљево
14000 Ваљево, Сувоборска бр.9

а

У К У П Н О: 0,00 97.876,10 97.876,10 0,00 0,00 0,00 97.876,10 0,00 0,00

54 0,00 54.524,88 54.524,88 0,00 0,00 0,00 54.524,88 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 27.082,22 27.082,22 0,00

0,00 16.269,00 16.269,00 0,00

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

0,00 0,00 27.082,22 0,00

16.269,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга
Правни основ: Пружена услуга електричне енергије за период од маја до децембра 2011.године у износу од 6.267,04 динара,камату од маја 2011.године до децембра 2013.године у износу од 4.099,05, као и на име Пресуде Привредног суда у Београду П бр.10202/11 од
24.01.2014.године која обухвата период од јула 2008.године до маја 2011.године и износ од 48.257,84 динара, те трошкове поступка од 16.269,00 динара.
а. Стечајни поверилац је осим пријаве потраживања доставио и рачуне за период од маја до децембра 2011.године, обрачуне камата од маја 2011.године до 31.12.2013.године, правноснажну Пресуду Привредног суда у Београду П 10202/11 од 24.01.2012.године

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 30.04.2014. године под редним бројем 54. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.54, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потраживање у износу од 97.876,10 динара се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПушкаревић Милан
15306 Прњавор, Дринска бр. 73

а

У К У П Н О: 0,00 1.063.428,27 1.063.428,27 0,00 0,00 0,00 1.063.428,27 0,00 0,00

55 0,00 484.025,44 484.025,44 0,00 0,00 0,00 484.025,44 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 397.782,83 397.782,83 0,00

0,00 181.620,00 181.620,00 0,00

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

0,00 0,00 397.782,83 0,00

181.620,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Накнада штете
Правни основ: Пресуда Првог основног суда у Београду П.бр. 23622/12 од 11.02.2013.године са Решењем о исправци од 25.09.2013.године, а која је донета ради накнаде штете
а. Стечајни поверилац је осим пријаве потраживања доставио неправноснажну Пресуду Првог основног суда у Београду посл.бр. 23622/2012 од 11.02.2013.године и Решење о исправци наведене пресуде од 25.09.2013.године, као и обрачун законске затезне камате.

Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 29.04.2014. године под редним бројем 55. На основу расположиве и достављене документације и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 55, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости. Признато потраживање у износу од 1.063.428,27 динара се распоређује у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМЕТАЛ-ОБРЕНОВАЦ д.о.о.
Обреновац

Савска 4, Забрежје, Обреновац

а

У К У П Н О: 0,00 3.482.739,38 3.482.739,38 0,00 0,00 0,00 3.482.739,38 0,00 0,00

56 0,00 2.760.370,37 2.760.370,37 0,00 0,00 0,00 2.760.370,37 0,00 И з н о с  о д
3 . 1 7 5 . 7 4 0 , 2 4
стечајни управник је
оспорио  будући  да
је исти фактурисан
на  основу  понуде
бр.  73-07/2012,  а
к о ј а  н и ј е
п р и х в а ћ е н а  о д
стране  ст.дужника,
т е  к њ и ж н о г
задужења из ког се
не  види  по  ком
основу  је  радјена
исправка  рани је
и с п о с т а в љ е н о г
рачуна,  као  и  за
припадајућу камату.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 722.369,01 722.369,01 0,00

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

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

0,00 0,00 722.369,01 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по рачунима
Правни основ: Рачун бр. 117-11/2012 од 14.11.2012, књизно задузење бр. 01/01/12, Рацун бр. 134-12/2012 од 14.11.2012 и бр. 66-07/12 од 03.07.2012. године .
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Уговор бр. 80433/1089 од 23.12.2011. год, понуду бр. 73/07/2012, маил коресподенцију, Записник од 01.11.2012, Рацуне  бр. 117-11/12, бр.134-12/12, бр. 66-07/2012, књижно
задужење бр 01.01.12 од 14.11.2012, картица добављача и допис стечајног повериоца од 11.01.2013. године .
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 29.04.2014 под редним бројем 56. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.56, стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у износу од 306.999,14 динара, и то на име дуга по рачуну бр. 134-12/12 и бр. 66-07/12 као и припадајуће камате. Износ од 3.175.740,24 стечајни управник је оспорио будући да је исти фактурисан на основу понуде бр. 73-07/2012, а која
није прихваћена од стране ст.дужника, те књижног задужења из ког се не види по ком основу је рађена исправка раније испостављеног рачуна, као и за припадајућу камату.
Признато потрживање распоређује се у III исплатни ред.
У складу са пресудом Привредног супа у Београду Посл.бр.25 П 4276/15 од 05.07.2017. године која је посатала правноснажна и извршна, оспорено потраживање стечајног повериоца је 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоВујичић  Владан
ул. Мике Ђурчића бр. 3 А, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 1.332.211,95 1.332.211,95 0,00 77.375,94 0,00 913.415,79 0,00 341.420,22

57 0,00 1.114.374,73 1.114.374,73 0,00 77.375,94 0,00 874.254,73 162.744,06 Oспорава  се  износ
у  и з н о с у  о д
162020.22  динара
на  име  камате,  из
р а з л о г а  ш т о
поверилац  нема
право на камату на
н е и с п л а ћ е н е
д о п р и н о с е .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 217.837,22 217.837,22 0,00

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

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

0,00 0,00 39.161,06 0,00

0,00

0,00 0,00

178.676,16

0,00

0,00

Опис потраживања:  Зараде за 03..2013.-03.2014 године, накнада за неисплаћени годишњи одмор за 2014. године, регрес за 2011-2013.год. Припадајући доприноси и М4 образав

Правни основ: Зараде за 03.2013.-03.2014 године, накнада за неисплаћени годишњи одмор за 2014.
године, регрес за 2011-2013.год. Припадајући доприноси и М4 образав

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Решење за годишњи одмор за 2011,2012, 2013, копију личне карте, понуду за закључење анекса уговора о раду, анекс уговора о раду, фотокопију радне књижице, листинг ПИО,
обрачуне зарада. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 05.05.2014 под редним бројем 57. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 57, стечајни
управник признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 1.170.191,73 динара, и то у целости на име главног дуга (706.940,86 динара) , а оспорава га у износу од 162020.22 динара на име камате, из разлога што поверилац нема право на камату на
неисплаћене доприносе. Износ који поверилац потражује на име доприноса је сврстан у III исплатни ред, буду'и да су доприноси  у смислу чл. 54 Закона о стечају  признати надлежном пореском органу . Признато потрживање у износу од 256.775,94 динара се
распоређује у I исплатни ред, а износ од 913.415,79 динара у ИИИ исплатни ред.
Износ од 4074333,87 динара на име припадајућих доприноса се исплаћује надлежном фонду, а за рачун повериоца.
Потразивање повериоца које се односи на доставу М4 обрасца је оспорено, будући да се не ради о новчаном потразивању, те да ће исти бити достављени надлежном државном органу.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоНиколић  Емилија
ул. Јована Бијелића бр. 7, стан 3

Београд

а

У К У П Н О: 0,00 1.085.336,59 1.085.336,59 0,00 7.903,04 0,00 755.526,07 0,00 321.907,48

58 0,00 907.867,25 907.867,25 0,00 7.903,04 0,00 736.272,25 163.691,96 О с п о р а в а  с е  у
и з н о с у  о д
150.787,48  динара
н а  и м е  в и ш
обрачунате камате,
п р и  ч е м у  н а
н е и с п л а ћ е н е
д о п р и н о с е
поверилац  нема
право  на  камату.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.469,34 177.469,34 0,00

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

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

0,00 0,00 19.253,82 0,00

0,00

0,00 0,00

158.215,52

0,00

0,00

Опис потраживања:  Зараде за 05..2013.-03.2014 године, накнада за неисплаћени годишњи одмор за 2014. године, регрес за 2011-2013.год. Припадајући доприноси и М4 образац.
Правни основ: Зараде за 05..2013.-03.2014 године, накнада за неисплаћени годишњи одмор за 2014. године, регрес за 2011-2013.год. Припадајући доприноси и М4 образац

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Решење за годишњи одмор за 2011,2012, 2013, копију личне карте, уговор о раду, фотокопију радне књижице, листинг ПИО, обрачуне зарада.Поверилац стечајног дужника поднео
је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 05.05.2014 под редним бројем 58. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 58, стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у
укупном износу од 934.549,11 динара, и то у целости на име главног дуга (362.156.04 динара) , а оспорава га у износу од 150.787,48 динара на име виш обрачунате камате, при чему на неисплаћене доприносе поверилац нема право на камату. Износ који поверилац
потражује на име доприноса је сврстан у ИИИ исплатни ред, буду'и да су доприноси  у смислу чл. 54 Закона о стечају  признати надлежном пореском органу . Признато потрживање у износу од 179.023,04 динара се распоређује у I исплатни ред, а износ од 755.526,07
динара у III исплатни ред.Износ од 545.711,21 динар на име припадајућих доприноса се исплаћује надлежном фонду, а за рачун повериоца.
Потразивање повериоца које се односи на доставу М4 обрасца је оспорено, буду;и да се не ради о новчаном потразивању, те да ће исти бити достављени надлежном државном органу.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.903,04 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено остало"AQUATERM ПРОЦЕСНА
ОПРЕМА" д.о.о. Ниш

Југ Богданова бр. 4, Ниш

а

У К У П Н О: 0,00 9.218.869,28 9.218.869,28 0,00 0,00 0,00 9.215.444,84 0,00 3.424,44

59 0,00 7.150.732,80 7.150.732,80 0,00 0,00 0,00 7.150.732,80 0,00 О с п о р а в а  с е  у
износу  од  3,424.44
динара,  из  разлога
што  обрачуната
камата  на  износ
главног дуга, почев
од дана 15.12.2012.
г о д и н е  д о
17.03.2014.  године,
к а о  д а т у м а
отварања стечајног
поступка, применом
пропорционалне
м е т о д е ,  и з н о с и
1 , 6 5 7 , 9 4 2 . 0 4
д и н а р а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.661.366,48 1.661.366,48 0,00

0,00 406.770,00 406.770,00 0,00

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

0,00 0,00 1.657.942,04 0,00

406.770,00

0,00 0,00

3.424,44

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе на основу пресуде Првог основног суда у Београду 21 П бр. 3277/2013 од 10.06.2013. године и Пресуда ПАС-а 2 Пж 6215/13 од 06.03.2014. године
Правни основ: Пресуда Првог основног суда у Београду 21 П бр. 3277/2013 од 10.06.2013. године и Пресуда ПАС-а 2 Пж 6215/13 од 06.03.2014. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију:Пресуду Првог основног суда у Београду 21 П бр. 3277/2013 од 10.06.2013. године, Пресуду ПАС-а 2 Пж 6215/13 од 06.03.2014. године, Решење о извршењу Привредног суда у
Београду 4 Ив бр. 4032/13 од 04.04.2013. године, фотокопија одговора на жалбу од 16.07.2013. године, фотокопија Опомене за плаћање таксе на одговор на жалбу од 22.07.2013. године и Обрачун камате. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања
Привредном суду у Београду дана 30.04.2014. године под редним бројем 59. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.59, стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у износу од
9,215,444.84 динара, а оспорава га у износу од 3,424.44 динара, из разлога што обрачуната камата на износ главног дуга, почев од дана 15.12.2012. године до 17.03.2014. године, као датума отварања стечајног поступка, применом пропорционалне методе, износи
1,657,942.04 динара.
Признато потрживање у износу од 9,215,444.84 динара се распоређује у III исплатни ред.
 У складу са одредбом чл. 113. став 5. Закона о стечају, уколико стечајни поверилац достави нове доказе,стечајни управник је дужан да заједно са повериоцем, и на његов захтев, поново погледа пријаву потраживања
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМојићевић Лука
ЈНА бр. 68, Уб

а

У К У П Н О: 0,00 31.485,96 31.485,96 0,00 0,00 0,00 31.294,73 0,00 191,23

61 0,00 30.009,00 30.009,00 0,00 0,00 0,00 30.009,00 0,00 О с п о р а в а  с е  у
износу  од  191.23
динара,  из  разлога
што  обрачуната
камата  на  износ
главног дуга, почев
од дана доспелости
сваког појединачног
и з н о с а  и з
п р е д м е т н о г
Р е ш е њ а  д о
17.03.2014.  године,
к а о  д а т у м а
отварања стечајног
поступка, применом
пропорционалне
м е т о д е ,  и з н о с и
1,285.73  динара.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.476,96 1.476,96 0,00

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

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

0,00 0,00 1.285,73 0,00

0,00

0,00 0,00

191,23

0,00

0,00

Опис потраживања:  Исплата солидарне новчане помоћи деци запосленог на раду

Правни основ: Решење о исплати солидарне новчане помоћи деци запосленог на раду бр. 21-8/000238 од 06.11.2013. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Решење о исплати солидарне новчане помоћи деци запосленог на раду бр. 21-8/000238 од 06.11.2013. године и Обрачун камате. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву
потраживања Привредном суду у Београду дана 05.05.2014 под редним бројем 61. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 61, стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у износу од
31,294.73 динара, а оспорава га у износу од 191.23 динара, из разлога што обрачуната камата на износ главног дуга, почев од дана доспелости сваког појединачног износа из предметног Решења до 17.03.2014. године, као датума отварања стечајног поступка,
применом пропорционалне методе, износи 1,285.73 динара.
Признато потрживање у износу од 31,294.73 динара се распоређује у ИИИ исплатни ред.
Стечајни управник напомиње да је имао у виду да је стечајни поверилац у својој пријави направио очигледну омашку приликом сабирања свих појединачних износа, те је тако уместо износа 30,009.00 динара на име укупног потраживања навео износ од 28,072.93.
У складу са одредбом чл. 113. став 5. Закона о стечају, уколико стечајни поверилац достави нове доказе,стечајни управник је дужан да заједно са повериоцем, и на његов захтев, поново погледа пријаву потраживања

33



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМојићевић  Јелена
ЈНА бр. 68, Уб

а

У К У П Н О: 0,00 47.241,92 47.241,92 0,00 0,00 0,00 47.030,35 0,00 211,57

62 0,00 45.010,00 45.010,00 0,00 0,00 0,00 45.010,00 0,00 О с п о р а в а  с е  у
износу  од  211.57
динара,  из  разлога
што  обрачуната
камата  на  износ
главног дуга, почев
од дана доспелости
сваког појединачног
и з н о с а  и з
п р е д м е т н о г
Р е ш е њ а  д о
17.03.2014.  године,
к а о  д а т у м а
отварања стечајног
поступка, применом
пропорционалне
м е т о д е ,  и з н о с и
2,020.35  динара.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 2.231,92 2.231,92 0,00

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

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

0,00 0,00 2.020,35 0,00

0,00

0,00 0,00

211,57

0,00

0,00

Опис потраживања:  Исплата солидарне новчане помоћи деци запосленог на раду
Правни основ: Решење о исплати солидарне новчане помоћи деци запосленог на раду бр. 21-8/000237 од 06.11.2013. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Решење о исплати солидарне новчане помоћи деци запосленог на раду бр. 21-8/000237 од 06.11.2013. године и Обрачун камате. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву
потраживања Привредном суду у Београду дана 05.05.2014 под редним бројем 62. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 62, стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у износу од
47,030.35 динара, а оспорава га у износу од 211.57 динара, из разлога што обрачуната камата на износ главног дуга, почев од дана доспелости сваког појединачног износа из предметног Решења до 17.03.2014. године, као датума отварања стечајног поступка,
применом пропорционалне методе, износи 2,020.35 динара.
Признато потрживање у износу од 47,030.35 динара се распоређује у III исплатни ред.
У складу са одредбом чл. 113. став 5. Закона о стечају, уколико стечајни поверилац достави нове доказе,стечајни управник је дужан да заједно са повериоцем, и на његов захтев, поново погледа пријаву потраживања
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоEuro bank a.d. Beograd
Вука Караџића 10

а

У К У П Н О: 42.467.097,73 0,00 42.467.097,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.467.097,73

63 42.467.097,73 0,00 42.467.097,73 0,00 0,00 0,00 0,00 42.467.097,73 Н а  о с н о в у
р а с п о л о ж и в е  и
д о с т а в љ е н е
документације,  и
након  извршене
анализе  при јаве
потраживања  бр.
6 3 ,  с т е ч а ј н и
управник  оспорава
у с л о в н о
п р и ј а в љ е н о
п о т р а з и в а њ е  у
целости, будуци да
се  исто  односи  на
банкарску гаранцију
к о ј а  н и ј е
реализована  до
отварања стецајног
поступка,  те  која  и
н е ц е  б и т и
р е а л и з о в а н а ,  а
имајуци  у  виду  да
се  сви  стеца јни
повериоци намирују
у  с т е ц а ј н о м
поступку, те да се и
корисник предметне
г а р а н ц и ј е  м о з е
намирити само кроз
стецајни потупак.

Главни 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:  Обавезе по основу издатих банкарских гаранција.
Правни основ: Уговор о издавању банкарске гаранције бр. ЛГ-200/11, Анекс I, Уговор бр. ПС-019/11
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Уговор о издавању банкарске гаранције бр. ЛГ-200/11, Анекс I, Уговор о регулисању медјусобних односа по основу прузања банкарских услуга бр. ПС-019/11, изводе са интернет
сајта РГЗ о уписаним хипотекама сте;ајног повериоца на имовини сте;ајног дузника

-Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 06.05.2014 под редним бројем 63. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 63, стечајни управник
оспорава условно пријављено потразивање у целости, будуци да се исто односи на банкарску гаранцију која није реализована до отварања стецајног поступка, те која и неце бити реализована, а имајуци у виду да се сви стецајни повериоци намирују у стецајном
поступку, те да се и корисник предметне гаранције мозе намирити само кроз стецајни потупак.

У поступку обраде пријаве потраживања повериоца ЕУРОБАНК ЕФГ АД Београд, стечајни управник је оспорио статус разлучног повериоца штоо је утврђено закључком Пирвредног суда у Београду посл.бр.Ст-181/2014 од 04.03.15 године.

РГЗ СКН Уб је Решењем посл.бр.952-02-014-42/16 од дана 04.11.2016.године којим се дозвољава брисање уписа заложног права-извршне вансудске хипотеке у корист ЕУРОБАНК ЕФГ АД Београд на непокретности у власништву стечајног дужника ради обезбеђења
новчаног потраживања повериоца ЕУРОБАНК ЕФГ АД Београд из Уговора број ПС-019/11 од 03.08.2011.године којим се регулишу међусобни односи по основу банкарских услуга-издавање чинидбенх банкарских гаранција.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЕЛИМП д.о.о. Мала Моштаница
Шарчевића крај бр. 46

а

У К У П Н О: 0,00 375.247,59 375.247,59 0,00 0,00 0,00 375.247,59 0,00 0,00

64 0,00 245.540,00 245.540,00 0,00 0,00 0,00 245.540,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 103.197,59 103.197,59 0,00

0,00 26.510,00 26.510,00 0,00

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

0,00 0,00 103.197,59 0,00

26.510,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе.
Правни основ: Рачуни бр. 176/2011 и бр. 02/2012 и решење о извршењу Привредног суда у Београду 5 Иив 193/2014 од 25.02.2014. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: рачуне бр. 176/2011 и бр. 02/2012, решење о извршењу Привредног суда у Београду 5 Иив 193/2014 од 25.02.2014. године и обрачун камате.
Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 06.05.2014 под редним бројем 64. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 64, стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потраживање у износу од 375.247,59 динара се распоредјује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМатић Негослав
Заступник Татиана Раичевић,

адвокат из Новог Београда, ул.
Народних хероја бр.63

а

У К У П Н О: 0,00 878.865,45 878.865,45 0,00 76.978,96 0,00 423.981,97 0,00 377.904,52

65 0,00 853.366,00 853.366,00 0,00 76.978,96 0,00 415.136,74 361.250,30 Стечајни управник
о с п о р а в а  в и ш е
пријављен износ по
основу  зарада  јер
такав дуг не постоји
према  евиденцији
стечајног  дужника.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 25.499,45 25.499,45 0,00

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

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

0,00 0,00 8.845,23 0,00

0,00

0,00 0,00

16.654,22

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неплаћена зарада за период од фебруара 2013.-17.03.2014.године у износу од , доприноси и порези, регрес
Правни основ: Неплаћена зарада за период од фебруара 2013.-17.03.2014.године у износу од , доприноси и порези

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Уверење и Допис РФ ПИО, фотокопију радне књижице, Уговор о делу од 26.06.2008.године са анексом од 24.07.2008.године, Уговор о делу од 15.10.2008.године
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 08.05.2014. године под редним бројем 65. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца на име неисплаћених зарада у износу од 337.137,28 динара са припадајућом каматом и регрес за 2011-2013. године у износу од 88.657,00 динара, а оспорава више пријављен износ по основу зарада јер такав дуг не постоји
према евиденцији стечајног дужника. Такође стечајни управник није признао потраживање повериоца за 2010. годину на име регреса јер је исто застарело. У погледу доприноса признато је потраживање у висини дугованих допрноса према евиденцији стечајног дужнка,
а умањено и оспорено за неуплаћене доприносе на минималне зараде у последње две године пошто је такво потраживање већ признато пореској управи.
Признато потраживање у износу од 256.378,96 динара се распоређује у I исплатни ред, а од 423.981,97 динара се распоредјује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМиловановић  Зоран Уб
Татијана Раичевић, адвокат из
Београда, ул Народних хероја

бр.63

а

У К У П Н О: 0,00 725.334,41 725.334,41 0,00 76.978,95 0,00 413.859,93 0,00 234.495,53

66 0,00 687.687,27 687.687,27 0,00 76.978,95 0,00 404.256,66 206.451,66 Н а  о с н о в у
р а с п о л о ж и в е  и
д о с т а в љ е н е
документације,  и
након  извршене
анализе  при јаве
п о т р а ж и в а њ а ,
стечајни управник у
складу  са  својом
д о к у м е н т а ц и ј о м
п р и з н а ј е
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
на име нето зарада
које нису исплаћене
п о в е р и о ц у .  У
погледу  доприноса
п р и з н а т о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  у
висини  дугованих
допрноса  према
е в и д е н ц и ј и
стечајног дужника, а
у м а њ е н о  и
о с п о р е н о  з а
н е у п л а ћ е н е
д о п р и н о с е  н а
минималне  зараде
у  последње  две
године  пошто  је
такво потраживање
в е ћ  п р и з н а т о
пореско ј  управи

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 37.647,14 37.647,14 0,00

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

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

0,00 0,00 9.603,27 0,00

0,00

0,00 0,00

28.043,87

0,00

0,00

Опис потраживања:  Накнада зараде и неуплаћени ПИО доприноси, регрес
Правни основ: Накнада зараде и неуплаћени ПИО доприноси, регрес
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Уговор о раду од 27.09.2002.године, анекс од 24.02.2010.године, обрачун зараде, решење о престанку радног односа од 17.03.2014.године.

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 08.05.2014. године под редним бројем 66, као и допуну пријаве потраживања од 27.06.2014. године. На основу расположиве и достављене документације, и након
извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник у складу са својом документацијом признаје потраживање стечајног повериоца на име нето зарада које нису исплаћене повериоцу у износу од 335.580,00 динара са припадајућом каматом и регрес за 2011-
2013. годину у износу од 88657,00 динара, а оспорава у износу од 43.705.87 динара на име зараде и припадајуће камате, и то за месец фебруар 2013. године, као и за више пријавqене износе за период после новембра 2013. године. Такође стечајни управник није
признао потраживање на име регреса за 2010. годину које је застарело. У погледу доприноса признато је потраживање у висини дугованих допрноса према евиденцији стечајног дужника, а умањено за неуплаћене доприносе на минималне зараде у последње две
године пошто је такво потраживање већ признато пореској управи. Потраживање у износу од 256.378,95 динара је сврстано у први исплатни ред, а од 413.859,93 динара у трећи исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76978,95 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМатић Небојша
ул-Мике Аласа бр.8, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 1.959.196,00 1.959.196,00 0,00 7.903,04 0,00 870.956,36 0,00 1.080.336,60

67 0,00 1.655.822,03 1.655.822,03 0,00 7.903,04 0,00 841.864,37 806.054,62 Стечајни  управник
ј е  о с п о р и о
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
н а  и м е  п у т н и х
н а л о г а  и  в и ш е
пријављене камате,
а  будући  да  такав
дуг  не  произилази
из  документације
стечајног  дужника.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 303.373,97 303.373,97 0,00

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

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

0,00 0,00 29.091,99 0,00

0,00

0,00 0,00

274.281,98

0,00

0,00

Опис потраживања:  плата од јуна 2013.године у износу од 610.611,52 динара, регрес, доприноси ПИО, дневнице по путним налозима у износу од 1460,50 евра и 15.640,00 динара
Правни основ: плата од јуна 2013.године у износу од 610.611,52 динара, регрес, доприноси ПИО, дневнице по путним налозима у износу од 1460,50 евра и 15.640,00 динара
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 08.05.2014. године под редним бројем 67. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца на име неисплаћених зарада у целости у укупном износу од  610.611,52 динара, као и регрес у износу од 68.992,75 динара  са припадајућом каматом у износу од 36.520,03 динара. Стечајни управник је оспорио потраживање
стечајног повериоца на име путних налога и више пријављене камате, а будући да такав дуг не произилази из документације стечајног дужника. У погледу доприноса признато је потраживање у висини дугованих допрноса према евиденцији стечајног дужнка, а умањено
за доприносе на минималне зараде пошто је такво потраживање већ признато порској управи, а оспорено је потраживање на име доприноса преко признатог износа, као и целокупна пријављена камата на доприносе будући да стечајни поверилац на исту нема право.
Признато потраживање у износу од 179.023,04 динара се распоређује у I исплатни ред, а од 873.956,36 динара се распоредјује у III исплатни ред.
У складу са одредбом чл. 113. став 5. Закона о стечају, уколико стечајни поверилац достави нове доказе,стечајни управник је дужан да заједно са повериоцем, и на његов захтев, поново погледа пријаву потраживања

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.903,04 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈKP"Beogradski vodovod i
kanalizacija" Beograd

Kneza Milosa br. 27, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 2.105.721,53 2.105.721,53 0,00 0,00 0,00 2.061.820,69 0,00 43.900,84

68 0,00 1.948.347,29 1.948.347,29 0,00 0,00 0,00 1.906.386,10 41.961,19 Из  достављених
доказа  произилази
д а  ј е  с т е ч а ј н и
поверилац пријавио
веци износ главног
дуга  од  износа  на
к о ј и  г л а с е
достављени рачуни,
као и због погресно
изврсеног обрачуна
камате.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 157.374,24 157.374,24 0,00

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

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

0,00 0,00 155.434,59 0,00

0,00

0,00 0,00

1.939,65

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе.
Правни основ: Рачуни за воду и канализацију за период 17.06.2013 до 17.03.2104 и каматни обрачун
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Рачуне за период17.06.2013-17.03.2014. године, Обрачун камате на неплацене рачуне, обрацун камате на дуг плаћен у доцњи.
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 08.05.2014 под редним бројем 68. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 68, стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у износу од 2.061.820,69 динара, и то на име главног дуга за прузене услуге и испоруцену воду у износу од 1.906.286,10динара и износ од 155.434,59 динара на име камате, а оспорио износ од 43.900,84 динара, будуци да из
достављених доказа произилази да је стецајни поверилац пријавио веци износ главног дуга од износа на који гласе достављени рацуни, као и због погресно изврсеног обрацуна камате.
Признато потрживање распоредјује се у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМарковић  Снежана, Иван и
Новица иза пок. Јован

Колубарски трг бр. 48, Лазаревац

а

У К У П Н О: 0,00 548.928,55 548.928,55 0,00 0,00 0,00 548.928,55 0,00 0,00

69 0,00 289.036,15 289.036,15 0,00 0,00 0,00 289.036,15 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 183.950,40 183.950,40 0,00

0,00 75.942,00 75.942,00 0,00

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

0,00 0,00 183.950,40 0,00

75.942,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по пресуда Основног суда у Ваљеву-судска јединица у Убу П1 бр. 264/2013 (2011) од 18.06.2013. године и Пресуди Апелационог суда у Београду Гж1 5733/13 од 12.02.2014. године
Правни основ: Пресуда Основног суда у Ваљеву-судска јединица у Убу П1 бр. 264/2013 (2011) од 18.06.2013. године и Пресуда Апелационог суда у Београду Гж1 5733/13 од 12.02.2014. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Пресуду Основног суда у Ваљеву-судска јединица у Убу П1 бр. 264/2013 (2011) од 18.06.2013. године, Пресуду Апелационог суда у Београду Гж1 5733/13 од 12.02.2014. године и
Обрачун камате.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 09.05.2014. године под редним бројем 69. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.69, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потрживање у износу од 475,210.51 динара се распоређује у III исплатни ред, при чему се утврђени износ од 73.718,04 динара на име доприноса исплаћује надлежном фонду за рачун стечајног повериоца.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПавловић Вујадин
Светог Саве бр. 13

а

У К У П Н О: 0,00 6.820.000,00 6.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.820.000,00

70 0,00 6.820.000,00 6.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.820.000,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у  ц е л о с т и ,  и з
разлога  што  се  из
д о с т а в љ е н и х
доказа  не  може
утврдити   да  ли  је
к о д  с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а
наступило умањење
животне активности
и  у  ком  проценту,
затим да ли је трпео
физичке  болове  и
к о г  и н т е з и т е т а ,
с т р а х  и  у  к о м
степену, те да ли је
н а с т у п и л а
наруженост,  као  и
да  ли  је  стечајном
повериоцу  била
потребна туђа нега
и  помоћ  и  у  ком
периоду.

Главни 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:  Неизмирене обавезе.
Правни основ: Материјална и нематеријална штета услед повреде на раду
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Извештај о повреди на раду од 15.10.2010. године, Лекарску документацију и Уговор о раду од 11.07.2011. године
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 08.05.2014. године под редним бројем 70. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.70, стечајни управник
оспорава потраживање стечајног повериоца у целости, из разлога што се из достављених доказа не може утврдити  да ли је код стечајног повериоца наступило умањење животне активности и у ком проценту, затим да ли је трпео физичке болове и ког интезитета,
страх и у ком степену, те да ли је наступила наруженост, као и да ли је стечајном повериоцу била потребна туђа нега и помоћ и у ком периоду. Такође се из достављене документације не може утврдити поуздано ни у ком проценту умањења радне способности се ради
у конкретном случају, нити је стечајни поверилац доказао да је имао изгубљену зараду и на који начин је дошао до обрачуна исте. такође, стечајни поверилац није доставио ни обрачун на основу кога је дошао до свих појединачних износа које тражи у пријави
потраживања, а на име умањења животне способности, претрпљених физичких болова и страха, на име наружености, као и туђе неге и помоћи.
Поред наведеног, стечајни поверилац није определио потраживање ззк у фиксном износу,
те је потребно да пријаву у наведеном делу уреди, јер ће у супротном иста бити одбачена.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБосиљчић  Драгољуб
пуномоћник адвокат Милина

Марковић, ул. Милоша Селаковића
бр. 4, Уб

а

У К У П Н О: 0,00 6.869.137,00 6.869.137,00 0,00 0,00 0,00 6.869.137,00 0,00 0,00

71 0,00 5.810.673,00 5.810.673,00 0,00 0,00 0,00 5.810.673,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.005.007,00 1.005.007,00 0,00

0,00 53.457,00 53.457,00 0,00

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

0,00 0,00 1.005.007,00 0,00

53.457,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе
Правни основ: Решење Основног суда у Ваљеву-Судска јединица у Убу 14 П1 бр. 177/11 од 18.01.2012. године (правноснажно дана 10.07.2013. године), Решење Основног суда у Ваљеву-судска јединица у Убу 14 П1 бр. 278/10 од 31.03.2011. године (правноснажно дана
08.12.2011. године), Решење Вишег суда у Ваљеву Гж бр. 1150/11 од 08.12.2011. године, Решење о извршењу Првог основног суда у Београду И бр. 40196/13 од 18.11.2013. године и Решење о извршењу Првог основног суда у Београду И бр. 33008/13 од 23.09.2013.
године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију:Решење Основног суда у Ваљеву-Судска јединица у Убу 14 П1 бр. 177/11 од 18.01.2012. године (правноснажно дана 10.07.2013. године), Решење Основног суда у Ваљеву-судска
јединица у Убу 14 П1 бр. 278/10 од 31.03.2011. године (правноснажно дана 08.12.2011. године), Решење Вишег суда у Ваљеву Гж бр. 1150/11 од 08.12.2011. године, Решење о извршењу Првог основног суда у Београду И бр. 40196/13 од 18.11.2013. године и Решење о
извршењу Првог основног суда у Београду И бр. 33008/13 од 23.09.2013. године. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 09.05.2014. године под редним бројем 71. На основу расположиве и достављене
документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.71, стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потраживање у износу од 6,869,137.00 динара се распоредјује у III исплатни ред. Признаје се потраживање под раскидом услова до доношење решења о главној деоби.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСмиљанић  Надежда
пуномоћник адвокат Милина

Марковић, ул. Милоша Селаковића
бр. 4, Уб

а

У К У П Н О: 0,00 6.869.137,00 6.869.137,00 0,00 0,00 0,00 6.869.137,00 0,00 0,00

72 0,00 5.810.673,00 5.810.673,00 0,00 0,00 0,00 5.810.673,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.005.007,00 1.005.007,00 0,00

0,00 53.457,00 53.457,00 0,00

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

0,00 0,00 1.005.007,00 0,00

53.457,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе
Правни основ: Решење Основног суда у Ваљеву-Судска јединица у Убу 14 П1 бр. 177/11 од 18.01.2012. године (правноснажно дана 10.07.2013. године), Решење Основног суда у Ваљеву-судска јединица у Убу 14 П1 бр. 278/10 од 31.03.2011. године (правноснажно дана
08.12.2011. године), Решење Вишег суда у Ваљеву Гж бр. 1150/11 од 08.12.2011. године, Решење о извршењу Првог основног суда у Београду И бр. 40196/13 од 18.11.2013. године и Решење о извршењу Првог основног суда у Београду И бр. 33008/13 од 23.09.2013.
године

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију:Решење Основног суда у Ваљеву-Судска јединица у Убу 14 П1 бр. 177/11 од 18.01.2012. године (правноснажно дана 10.07.2013. године), Решење Основног суда у Ваљеву-судска
јединица у Убу 14 П1 бр. 278/10 од 31.03.2011. године (правноснажно дана 08.12.2011. године), Решење Вишег суда у Ваљеву Гж бр. 1150/11 од 08.12.2011. године, Решење о извршењу Првог основног суда у Београду И бр. 40196/13 од 18.11.2013. године и Решење о
извршењу Првог основног суда у Београду И бр. 33008/13 од 23.09.2013. године.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 09.05.2014. године под редним бројем 72. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.72, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потраживање у износу од 6,869,137.00 динара се распоредјује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈанкићевић  Станка
пуномоћник адвокат Милина

Марковић, ул. Милоша Селаковића
бр. 4, Уб

а

У К У П Н О: 0,00 6.869.137,00 6.869.137,00 0,00 0,00 0,00 6.869.137,00 0,00 0,00

73 0,00 5.810.673,00 5.810.673,00 0,00 0,00 0,00 5.810.673,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.005.007,00 1.005.007,00 0,00

0,00 53.457,00 53.457,00 0,00

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

0,00 0,00 1.005.007,00 0,00

53.457,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе
Правни основ: Решење Основног суда у Ваљеву-Судска јединица у Убу 14 П1 бр. 177/11 од 18.01.2012. године (правноснажно дана 10.07.2013. године), Решење Основног суда у Ваљеву-судска јединица у Убу 14 П1 бр. 278/10 од 31.03.2011. године (правноснажно дана
08.12.2011. године), Решење Вишег суда у Ваљеву Гж бр. 1150/11 од 08.12.2011. године, Решење о извршењу Првог основног суда у Београду И бр. 40196/13 од 18.11.2013. године и Решење о извршењу Првог основног суда у Београду И бр. 33008/13 од 23.09.2013.
године

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију:Решење Основног суда у Ваљеву-Судска јединица у Убу 14 П1 бр. 177/11 од 18.01.2012. године (правноснажно дана 10.07.2013. године), Решење Основног суда у Ваљеву-судска
јединица у Убу 14 П1 бр. 278/10 од 31.03.2011. године (правноснажно дана 08.12.2011. године), Решење Вишег суда у Ваљеву Гж бр. 1150/11 од 08.12.2011. године, Решење о извршењу Првог основног суда у Београду И бр. 40196/13 од 18.11.2013. године и Решење о
извршењу Првог основног суда у Београду И бр. 33008/13 од 23.09.2013. године. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 09.05.2014. године под редним бројем 73. На основу расположиве и достављене
документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.73, стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потраживање у износу од 6,869,137.00 динара се распоредјује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМиљуш   Жарко
ул. Бориса Кидрића бр.26, Сутјеска

а

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

74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Признавање бенефицираног радног стажа за период од 12.08.1980-22.03.1991. године
Правни основ:
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 12.05.2014. године под редним бројем 74. Како стечајни поверилац потражује само признавање бенефицираног радног стажа, односно како се не ради о новчаном
потраживању, то је исто потраживање оспорено, а адекватни M4 обрасци биће достављени надлежном републичком фонду, ради регулисања права повериоца из радног односа.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЂокић  Радан
Доња Чађавица бб, П Драгајевац,

Бјељина

а

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

75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  неуплаћени радни стаж за период 01.08.1974 до 31.12.1981 са увећаним радним стажом за период 74-97 И 1977-1999. Године

Правни основ: неуплаћени радни стаж за период 01.08.1974 до 31.12.1981 са увећаним радним стажом за период 74-97 И 1977-1999. Године

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 12.05.2014. године под редним бројем 75. Како стечајни поверилац потражује неуплаћене доприносе И доприносе за бенефицирани радни стаж, а како су за наведени
период сви припадајући доприноси уплаћени, то стечајни управник, исто потраживање оспорава И обавештава стечајног повериоца да ће по захтеву потребне м4 обрасце доставити надлежном репрбличком фонду, а ради регулисања права из радног односа за
стечајног повериоца .

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЛазић Љубивоје
14210 Уб, Раше Плаовића бр. 17

а

У К У П Н О: 0,00 894.321,30 894.321,30 0,00 0,00 0,00 894.321,30 0,00 0,00

76 0,00 525.773,80 525.773,80 0,00 0,00 0,00 525.773,80 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 285.411,50 285.411,50 0,00

0,00 83.136,00 83.136,00 0,00

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

0,00 0,00 285.411,50 0,00

83.136,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Пресуда Основног суда у Ваљеву  П1 264/13 и Пресуда Апелационог суда у Београду Гж 1 бр. 5733/13, доприноси за ПИО

Правни основ: Пресуда Основног суда у Ваљеву  П1 264/13 и Пресуда Апелационог суда у Београду Гж 1 бр. 5733/13, доприноси за ПИО.

а. Коментар стечајног управника:
Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Пресуду Основног суда у Ваљеву  П1 264/13 и Пресуда Апелационог суда у Београду Гж 1 бр. 5733/13 од 12.02.2014 и обрачун камате.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 14.05.2014 под редним бројем 76. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.76 стечајни управник: је
признао пријављено потраживање у износу од 894.321,30 динара. Износ од 391.676,34 динара на име главног дуга, износ од 285.411,50 динара на име камате и износ од 83.136,00 динара на име трошкова парничног поступка распоређују се у III исплатни ред. Износ од
134.097,46 динара на име ПИО доприноса се уплаћује на рачун ПИО фонда а за рачун 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМиличић Ђорђе
14210 Уб, Бане Петронијевић бр.

27

а

У К У П Н О: 0,00 544.667,56 544.667,56 0,00 0,00 0,00 544.667,56 0,00 0,00

77 0,00 297.465,01 297.465,01 0,00 0,00 0,00 297.465,01 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 171.034,55 171.034,55 0,00

0,00 76.168,00 76.168,00 0,00

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

0,00 0,00 171.034,55 0,00

76.168,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Пресуда Основног суда у Ваљеву  П1 264/13 и Пресуда Апелационог суда у Београду Гж 1 бр. 5733/13, доприноси за ПИО
Правни основ: Пресуда Основног суда у Ваљеву  П1 264/13 и Пресуда Апелационог суда у Београду Гж 1 бр. 5733/13, доприноси за ПИО
а. Коментар стечајног управника:
Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Пресуду Основног суда у Ваљеву  П1 264/13 и Пресуда Апелационог суда у Београду Гж 1 бр. 5733/13 од 12.02.2014 и обрачун камате. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања
Привредном суду у Београду дана 14.05.2014 под редним бројем 77. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.77 стечајни управник: је признао пријављено потраживање у износу од 544.667,56 динара.
Износ од 221.597,21 динара на име главног дуга, износ од 171.034,55 динара на име камате и износ од 76.168,00 динара на име трошкова парничног поступка разспоређују се у III исплатни ред.Износ од 75.867,80 динара на име ПИО доприноса се уплаћује на рачун
ПИО фонда а за рачун повериоца

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоФилиповић Горан
11506 Пољанe, Пољанe 143

а

У К У П Н О: 0,00 352.277,44 352.277,44 0,00 0,00 0,00 352.277,44 0,00 0,00

78 0,00 190.530,00 190.530,00 0,00 0,00 0,00 190.530,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 92.175,44 92.175,44 0,00

0,00 69.572,00 69.572,00 0,00

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

0,00 0,00 92.175,44 0,00

69.572,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:
Правни основ: Пресуда Основног суда у Ваљеву П1 264/13 и Пресуда Апелационог суда у Београду Гж1 бр. 5733/13, доприноси за ПИО.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Пресуду Основног суда у Ваљеву П1 264/13 и Пресуду Апелационог суда у Београду Гж1 бр. 5733/13 од 12.02.2014.г. и обрачун камате.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 14.05.2014. године под редним бројем 78.  На основу расположиве и достављене документације и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 78, стечајни управник
је признао пријављено потраживање у износу од 352.277,44 динара.
Износ од 141.935,74 динара на име главног дуга , износ од 92.175,44 динара на име камате и износ од 69.572,00 динара на име трошкова парничног поступка распоређује се у трећи исплатни ред.
Износ од 48.594,26 динара на име ПИО доприноса се уплаћује на рачун ПИО фонда а за рачун 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоИнститут за медицину рада Србије
"ДР ДРАГОМИР КАРАЈОВИЋ"

11000 Београд, Делиградска бр. 29

а

У К У П Н О: 0,00 47.211,97 47.211,97 0,00 0,00 0,00 47.211,97 0,00 0,00

79 0,00 47.211,97 47.211,97 0,00 0,00 0,00 47.211,97 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:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга
Правни основ: Рачун за извршене услуге бр. 11-2742-2 од 24.11.2011.године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио рачун бр. 11-2742-2 од 24.11.2011. године за извршено стационарно испитивање за радника Линдо Слободана у периоду од 24.10.2011. до 07.11.2011. године.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 13.05.2014.године под редним бројем 79. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.79 стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потрживање у износу од 47.211,97  динара се распоређује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоВранеш Петра
11500 Обреновац, ул.Богдана

Јаковљевића бр.21

а

У К У П Н О: 0,00 535.918,76 535.918,76 0,00 0,00 0,00 435.055,84 0,00 100.862,92

80 0,00 511.601,78 511.601,78 0,00 0,00 0,00 419.802,39 91.799,39Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 24.316,98 24.316,98 0,00

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

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

0,00 0,00 15.253,45 0,00

0,00

0,00 0,00

9.063,53

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неисплаћене зараде за 2013. годину, трошкови превоза, регрес
Правни основ: Зараде за 2013. године, трошкови превоза, регрес
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Анекс уговора о раду, обрачуне зарада, решење о престанку уговора о раду
Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 09.05.2014. године и допуну пријаве дана 14.07.2014 под редним бројем 80. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве
потраживања бр. 80, стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца на име неисплаћене зарада у 2013. године, накнаде трошкова за превоз  и накнаде регреса 2011-2012.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоSELLCO доо Београд, а сада
MULTICATERING доо Београд

11070 Нови Београд, ул. Ђорђа
Станојевића бр.11 ђ,спрат 9, 58

а

У К У П Н О: 0,00 1.540.968,88 1.540.968,88 0,00 0,00 0,00 1.540.968,88 0,00 0,00

81 0,00 1.073.558,02 1.073.558,02 0,00 0,00 0,00 1.073.558,02 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 289.983,86 289.983,86 0,00

0,00 177.427,00 177.427,00 0,00

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

0,00 0,00 289.983,86 0,00

177.427,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга
Правни основ: Пресуда Привредног суда у Београду, 15П 2026/2013 од 30.05.2013.године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио пресуду Привредног суда у Београду 15 П 2026/2013 од 30.05.2013.године и обрачун камате.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 13.05.2014.године под редним бројем 81. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.81 стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потрживање у износу од 1.540.968,88 динара се распоређује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈКП "ВИДРАК"
14000 Ваљево, ул. Војводе

Мишића бр.50

а

У К У П Н О: 0,00 146.428,85 146.428,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.428,85

82 0,00 82.470,34 82.470,34 0,00 0,00 0,00 0,00 82.470,34 О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у  ц е л о с т и ,  к а о
з а с т а р е л о .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 63.958,51 63.958,51 0,00

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

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

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

0,00

0,00 0,00

63.958,51

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга
Правни основ: Извод из пословних књига и обрачун камате
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио извод из пословних књига и обрачун камате.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 13.05.2014.године под редним бројем 82. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.82 стечајни управник
оспорава потраживање стечајног повериоца у целости, као застарело, имајући у виду да је у достављеном изводу као датум валуте наведен дан 01.01.2009.године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоBULIĆ GORAN
Sachsenh, Landwehrweg, 60598

Frankfurt/M, SR Nemačka

а

У К У П Н О: 0,00 29.389.961,29 29.389.961,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.389.961,29

83 0,00 23.318.704,50 23.318.704,50 0,00 0,00 0,00 0,00 23.318.704,50 О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у  целости.  Наиме,
у з  п р и ј а в у
потраживања  су
д о с т а в љ е н е
и с п р а в е  н а
немачком  језику,
б е з  о в е р е н о г
превода ,  а  ни је
д о с т а в љ е н  н и
обрачун  камате ,
иако  је  стечајни
п о в е р и л а ц
о п р е д е љ е н о
з а х т е в а о ,  а  и з
д о с т а в љ е н о г
уговора се не може
утврдити постојање
обавезе.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.071.256,79 6.071.256,79 0,00

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

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

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

0,00

0,00 0,00

6.071.256,79

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга
Правни основ: Рачуни за извршене услуге
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Уговор о пружању пословних услуга, овлашћење и рачуне на немачком језику, без превода.
Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 14.05.2014.године под редним бројем 83. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 83 стечајни управник
оспорава потраживање стечајног повериоца у целости.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГлишић Љупко
БањеА Ковиљаче, Иве Лоле

Рибара

а

У К У П Н О: 0,00 638.094,00 638.094,00 0,00 63.545,06 0,00 574.548,94 0,00 0,00

84 0,00 587.147,00 587.147,00 0,00 60.720,00 0,00 526.427,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 50.947,00 50.947,00 0,00

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

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

2.825,06 0,00 48.121,94 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Накнада по основу Уговора о делу ХР 7/10-13 од 01.04.2013.године за јул, август и 163 сати рада
Правни основ: Накнада по основу Уговора о делу ХР 7/10-13 од 01.04.2013.године за јул, август и 163 сати рада
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Уговор о делу ХР 7/10-13 од 01.04.2013.године,  и обрачуне законске затезне камате.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 15.05.2014. године под редним бројем 84. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 84, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца.
Признато потрживање у износу од 63.545,06 динара се распоређује у I исплатни ред, а износ од 574.548,94 у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоSTR "LABUD" BOŽIDAR MIRKOVIĆ
PR

14242 Мионица, Топлички пут ББ

а

У К У П Н О: 0,00 14.871,63 14.871,63 0,00 0,00 0,00 14.871,63 0,00 0,00

85 0,00 13.050,00 13.050,00 0,00 0,00 0,00 13.050,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.821,63 1.821,63 0,00

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

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

0,00 0,00 1.821,63 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу извршених услуга
Правни основ: Рачун за извршене услуге бр. 24/2013 од 18.04.2013. године
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 14.05.2014 под редним бројем 85. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 85, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потрживање у износу од 14.871,63 динара се распоређује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД
21000 Нови Сад, Народног фронта

12

а

У К У П Н О: 0,00 840.650,45 840.650,45 0,00 0,00 0,00 840.650,45 0,00 0,00

86 0,00 809.792,83 809.792,83 0,00 0,00 0,00 809.792,83 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 30.857,62 30.857,62 0,00

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

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

0,00 0,00 30.857,62 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу испорученог гаса
Правни основ: Рачуни за испоручен природни гас у периоду од октобра 2013. до марта 2014. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио рачуне за испоручен природни гас у периоду од октобра 2013. до марта 2014. године, извод из пословних књига и обрачун камате.
** Стечајни поверилац је пријавио потраживање и на име камате од 18.04.2014. године до исплате.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 15.05.2014.године под редним бројем 86. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.86 стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потрживање у износу од 840.650,45 динара се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоТермоелектро енел а.д. Београд
Уралска 9, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 5.427.763,26 5.427.763,26 0,00 0,00 0,00 5.409.719,40 0,00 18.043,86

87 0,00 1.150.590,96 1.150.590,96 0,00 0,00 0,00 1.150.590,96 0,00 Oспорава износ од
18.043,86 динара на
име  припадајуће
камате.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 4.277.172,30 4.277.172,30 0,00

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

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

0,00 0,00 4.259.128,44 0,00

0,00

0,00 0,00

18.043,86

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по пруженим услугама.
Правни основ: I Привремена ситуација од 03.11.2011,II Прив.сит. Од 08.03.2012. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Уговор бр. Е 604/11-4256 од 11.10.2011. год, I прив.ситуацију 911066 од 03.11.2011. године,II прив.сит. бр. 911012 од 08.03.2012. године, извештаји о извршеним радовима од
02.11.11.год и 27.02.12. год са пратећим листовима грађевинских дневника, Уговор о цесији од 06.03.2013, компензација од 25.07.2013.год и обрачуне камата  .
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 16.05.2014 под редним бројем 87. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 87, стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у износу од 5.409.719,40 динара, и то на име главног дуга у износу од 1.150.590,96 динара и износ од 4.259.128,44 динара на име камате, а оспорио износ од 18.043,86 динара на име припадајуће камате.
Признато потрживање од 5.409.719,40 динара распоредјује се у III исплатни ред

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоBOSCH ELEKTROSERVIS, ŽUNIĆ
STOJAN PR

Димитрија Туцовића 59, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 511.125,69 511.125,69 0,00 0,00 0,00 511.125,69 0,00 0,00

88 0,00 409.092,91 409.092,91 0,00 0,00 0,00 409.092,91 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 102.032,78 102.032,78 0,00

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

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

0,00 0,00 102.032,78 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неплаћена роба
Правни основ: Рачуни за испоручену робу у периоду од 17.03.2012. до 03.08.2012. године и обрачуни камате
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио рачуне за периоду од 17.03.2012. до 03.08.2012. године, обрачун камате и налаз и мишљење вештака за економско финансијску област од 07.03.2014. године  .

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 16.05.2014.године под редним бројем 88. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 88, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потрживање у износу од 511.125,69  динара се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоTrezor Volga d.o.o. Beograd,
Bokeljska 7

Адвокат Ђорђе Каланј, Бул.
Зорана Ђинђића 45в 9

а

У К У П Н О: 0,00 91.772,72 91.772,72 0,00 0,00 0,00 91.772,72 0,00 0,00

89 0,00 80.866,62 80.866,62 0,00 0,00 0,00 80.866,62 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 10.906,10 10.906,10 0,00

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

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

0,00 0,00 10.906,10 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неимирене обавезе
Правни основ: Рачуни број 3478/12 od 29.11.2012.godine, br. 1272/13 od 24.04.2013. godine, br. 1412/13 od 09.05.2013.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Рачун бр. 3478/12 од 29.11.2012. године на износ од 8.484,32 динара са Отпремницом бр. 3478/12 и Обрачуном камате,  Рачун бр. 1272/13 од 24.04.2013. године на износ од 477,36 динара са Отпремницом
бр. 1272/13 и Обрачуном камате, Рачун бр. 1412/13 од 09.05.2013. године на износ од 72.384,30 динара са Отпремницом бр.1412/13 и Обрачуном камате,
Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 16.05.2014 под редним бројем 89. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.89 стечајни управник признаје
у целости пријављено потраживање.
Износ од 80.866,62 динара на име главног потраживања и износ од 10.906,10 динара на име камате на главни дуг се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМраковић  Милан
Вранићка бр.8, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 1.570.565,15 1.570.565,15 0,00 65.351,42 0,00 1.132.934,64 0,00 372.279,09

90 0,00 1.570.565,15 1.570.565,15 0,00 65.351,42 0,00 1.132.934,64 372.279,09 Н а  о с н о в у
р а с п о л о ж и в е  и
д о с т а в љ е н е
документације,  и
након  извршене
анализе  при јаве
п о т р а ж и в а њ а ,
стечајни управник у
складу  са  својом
д о к у м е н т а ц и ј о м
п р и з н а ј е
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
на  име  зараде  у
износу од 587392,76
динара,  док по том
основу  оспорава
п о т р а ж и в а њ е
п р и ј а в љ е н о  у
износу од 106804,09
динара.  У  погледу
доприноса признато
је  потраживање  у
висини неуплаћених
д о п р и н о с а ,  а
у м а њ е н о  и
о с п о р е н о  з а
н е у п л а ћ е н е
д о п р и н о с е  н а
минималне  зараде
у  последње  две
године  пошто  је
такво потраживање
в е ћ  п р и з н а т о
пореско ј  управи.

Главни 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:  Неисплаћена зарада и доприноси
Правни основ: Неисплаћена зарада и доприноси
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио фотокопију радне књижице, обрачуне зараде, уверења РФ ПИО и решење о престанку радног односа

-Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 26.05.2014. године под редним бројем 90. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник у
складу са својом документацијом признаје потраживање стечајног повериоца на име зараде у износу од 587392,76 динара, док по том основу оспорава потраживање пријављено у износу од 106804,09 динара. У погледу доприноса признато је потраживање у висини
неуплаћених доприноса, а умањено и оспорено за неуплаћене доприносе на минималне зараде у последње две године пошто је такво потраживање већ признато пореској управи. Потраживање у износу од 244.751,42 динара сврстано је у први исплатни ред, а од
1.132.934,64 динара је сврстано у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 65.351,42 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈандрић Петар
Рипањ, Колонија 28а

а

У К У П Н О: 0,00 1.174.519,57 1.174.519,57 0,00 0,00 0,00 608.494,90 0,00 566.024,67

91 0,00 599.874,68 599.874,68 0,00 0,00 0,00 180.664,59 419.210,09 Пресуда  којом  су
трошкови утвржени
није правоснажна.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 468.734,89 468.734,89 0,00

0,00 105.910,00 105.910,00 0,00

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

0,00 0,00 321.920,31 0,00

105.910,00

0,00 0,00

146.814,58

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу судског поравнања.
Правни основ: Записник о судском поравнању.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Судско поравнање од 06.09.2006.године, обрачун камате, неправноснажна пресуда Првог основног суда 8П 7364-10 и обрачун трошкова поступка .
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 21.05.2014 под редним бројем 91. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 91, стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у износу од 502.584,90 динара, и то на име главног дуга у износу од 180.664,59 динара и износ од 321.920,31 динара на име процесне камате, а оспорио износ од 419.210,09 динара на име главног дуга, будући да је приликом обрачуна
припадајуће камате на плаћања извршена у доцњи стечајни управник имао у виду да су потраживања из судског поравнања изражена у еурима, те да до подношења тужбе 34.03.09. године поверилац има право на припадајућу камату на еуре. Износ од 146.814,58
динара оспорен је на име више обрачунате "процесне" камате, а износ од 105.910,00 динара на име трошкова поступка будући да пресуда којом су трошкови утврђени није правноснажна, као и имајући у виду износ оспореног потраживања
Признато потрживање распоређује се у III исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду 4.Ст.181/13 од 04.02.2016.године исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања усвојена на испитном рочишту 04.03.2015.године, тако што се"СМАТРА ДЕЛИМИЧНО УТВРЂЕНИМ" потраживање стечајног
повериоца у износу од 608.494,90 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоSRBIJA PUT А.Д.
Београд, Булевар Краља

Александра 282

а

У К У П Н О: 0,00 7.332,64 7.332,64 0,00 0,00 0,00 7.332,64 0,00 0,00

92 0,00 7.332,64 7.332,64 0,00 0,00 0,00 7.332,64 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 Рачуну бр. 3126 од 11.06.2013. године на име извршених услуга комби возила са опремом и радном снагом

Правни основ: Потраживање по Рачуну бр. 3126 од 11.06.2013. године на име извршених услуга комби возила са опремом и радном снагом

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Рачун бр. 3126 од 11.06.2013. године на износ од 7.332,64 динара и аналитичку картицу на дан 14.05.2014. године

-Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 21.05.2014 под редним бројем 92. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.92 стечајни управник признаје
у целости пријављено потраживање.
Износ од 7.332,64 динара се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоGENERAL COMMERCIAL
NORTHERN GREECE

а

У К У П Н О: 0,00 5.057.435,71 5.057.435,71 0,00 0,00 0,00 5.011.692,84 0,00 45.742,87

93 0,00 5.012.937,00 5.012.937,00 0,00 0,00 0,00 4.967.194,13 45.742,87 Стечајни  управник
ј е  о с п о р и о  д е о
више  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
г л а в н о г  д у г а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 44.498,71 44.498,71 0,00

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

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

0,00 0,00 44.498,71 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по Рачуну: бр. 3000157 од 19.07.2012. године,  бр. 3000158 од 19.07.2012. године, бр. 3000179 од 03.08.2012. године, бр. 3000192 од 17.08.2012. године, бр. 3000193 од 17.08.2012. године, бр. 3000198 од 04.09.2012. године, бр.
3000203 од 07.09.2012. године, бр. 30000205 од 14.09.2012. године, бр. 3000216 од 16.10.2012. године, бр. 3000077 од 28.06.2012. године на име испоручене робе.

Правни основ: Потраживање по Рачуну: бр. 3000157 од 19.07.2012. године,  бр. 3000158 од 19.07.2012. године, бр. 3000179 од 03.08.2012. године, бр. 3000192 од 17.08.2012. године, бр. 3000193 од 17.08.2012. године, бр. 3000198 од 04.09.2012. године, бр. 3000203 од
07.09.2012. године, бр. 30000205 од 14.09.2012. године, бр. 3000216 од 16.10.2012. године, бр. 3000077 од 28.06.2012. године на име испоручене робе.

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Рачуне: бр. 3000157 од 19.07.2012. године,  бр. 3000158 од 19.07.2012. године, бр. 3000179 од 03.08.2012. године, бр. 3000192 од 17.08.2012. године, бр. 3000193 од 17.08.2012. године, бр. 3000198 од
04.09.2012. године, бр. 3000203 од 07.09.2012. године, бр. 30000205 од 14.09.2012. године, бр. 3000216 од 16.10.2012. године, бр. 3000077 од 28.06.2012. године на име испоручене робе, са међународним товарним листовима и обрачуном камате

-Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је оспорио
део више пријављеног потраживања на име гласвног дуга у односу на стање дуга према књиговодственој евиденцији стечајног дужника.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоMS Copy d.o.o. Beograd
Тоше Јовановића 20, Чукарица

а

У К У П Н О: 0,00 647.449,00 647.449,00 0,00 0,00 0,00 647.449,00 0,00 0,00

94 0,00 481.626,00 481.626,00 0,00 0,00 0,00 481.626,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 131.591,00 131.591,00 0,00

0,00 34.232,00 34.232,00 0,00

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

0,00 0,00 131.591,00 0,00

34.232,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе
Правни основ: Правноснажно Решење о извршењу Привредног суда у Београду 4 Ив бр. 13241/13 од 26.11.2013. године, Решење Привредног суда у Београду 4 Ив бр. 13241/13 од 26.03.2014. године, као и обрачун камате
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Правноснажно Решење о извршењу Привредног суда у Београду 4 Ив бр. 13241/13 од 26.11.2013. године, Решење Привредног суда у Београду 4 Ив бр. 13241/13 од 26.03.2014.
године, као и обрачун камате
-Коментар:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014 под редним бројем 94. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.94, стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потраживање у износу од 647.449,00 динара се распоређује у III исплатни ред

52



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено остало"MASSER TEHNOGAS"
11000 Београд, Бањички пут бр 62

а

У К У П Н О: 0,00 13.129.255,95 13.129.255,95 0,00 0,00 0,00 13.129.255,95 0,00 0,00

95 0,00 10.507.157,55 10.507.157,55 0,00 0,00 0,00 10.507.157,55 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 2.291.818,40 2.291.818,40 0,00

0,00 330.280,00 330.280,00 0,00

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

0,00 0,00 2.291.818,40 0,00

330.280,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу купопродаје гаса
Правни основ: Решење о извршењу Привредног суда у Београду бр. 5Ив. 14245/13 од 20.01.2014.године, дуг по основу Уговора о купопродаји гаса у челичној амбалажи бр. 01-21057/12,  рачуни 61300056718 и  6130056719
а. Стечајни поверилац је осим пријаве потраживања доставио и Решење о извршењу Привредног суда у Београду бр. 5Ив. 14245/13 од 20.01.2014.године, Уговор о купопродаји гаса у челичној амбалажи бр. 01-21057/12 од 31.07.2012. године, као и рачуне бр.
61300056718 од 04.10.2013.године и бр. 6130056719 од 04.10.2013.године, те обрачун камате.

Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 20.05.2014. године под редним бројем 95. На основу расположиве и достављене документације и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 95, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости. Признато потраживање у износу од 13.129.255,95 динара се распоређује у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМЕТАЛ-ИНСПЕКТ  ДОО
11030 Београд, ул.Ристе

Марјановића бр. 27

а

У К У П Н О: 0,00 2.700.301,38 2.700.301,38 0,00 0,00 0,00 2.700.301,38 0,00 0,00

96 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 800.301,38 800.301,38 0,00

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

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

0,00 0,00 800.301,38 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга
Правни основ: Накнада за радиографско испитивање, пенетранско испитивање, мерење тврдоће  и транспортни трошкови приликом реконструкције постојења ФЦЦ С 2300, а по делом неплаћеном  рачуну бр.245/11 од 01.11.2011.године који гласи на износ од укупно
2.966.752,20 динара
а. Стечајни поверилац је осим пријаве потраживања доставио и  рачун бр.245/11 од 01.11.2011.године који је издат на основу понуде  бр.79-09/11, те картицу из својих пословних књига.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 21.05.2014. године под редним бројем 96. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.96 са допуном исте
стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потраживање у износу од 2.700.301.38 динара се распоредјује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
ЛАЗАРЕВАЦ

11550 Лазаревац, Јанка Стајчића
бр. 2

а

У К У П Н О: 0,00 79.335,15 79.335,15 0,00 0,00 0,00 78.313,82 0,00 1.021,33

98 0,00 79.335,15 79.335,15 0,00 0,00 0,00 78.313,82 1.021,33 Стечајни  управник
оспорава  камату  у
износу  од  1.021,33
д и н а р а  к о ј а  ј е
обрачуната  за март
месец 2014. године,
о б з и р о м  д а  ј е
17.03.2014.  године
отворен  стечајни
поступак,  а  да  је
поверилац  камату
о б р а ч у н а о  д о
31.03.2014.  године.

Главни 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:  Картица потрошача  за период од 01.01.2014.године до 20.04.2014.године

Правни основ: Картица потрошача  за период од 01.01.2014.године до 20.04.2014.године

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014 под редним бројем 98. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.98 стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 78.314,41 динара на име главног дуга и на име камате. Стечајни управник оспорава камату у износу од 1.021,33 динара која је обрачуната  за март месец 2014. године, обзиром да је 17.03.2014. године
отворен стечајни поступак, а да је поверилац камату обрачунао до 31.03.2014. године.
Признато потрживање у износу од 78.314,41  динара се распоређује у III исплатни ред.
**У складу са чл.113.ст.5 Закона о стечају поверилац може тражити да са накнадно достављеним доказима стечајни управник поново прегледа пријаву потрживања.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈП ЕПС БЕОГРАД
11000 Београд, Балканска 13

а

У К У П Н О: 0,00 404.145,46 404.145,46 0,00 0,00 0,00 395.481,13 0,00 8.664,33

99 0,00 389.251,35 389.251,35 0,00 0,00 0,00 383.500,42 5.750,93 О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  у
износу  од  5.750,93
д и н а р а  н а  и м е
главног  ду га  за
период  од  18.  до
31.03.2014.  године
и  на  име  камате  у
износу  од  2.913.40
д и н а р а  к о ј а  ј е
о б р а ч у н а т а  у
р а ч у н у  з а  м а р т
месец 2014. године,
о б з и р о м  д а  ј е
17.03.2014.  године
отворен  стечајни
поступак,  а  да  је
поверилац  камату
о б р а ч у н а о  д о
31.03.2014.  године.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 14.894,11 14.894,11 0,00

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

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

0,00 0,00 11.980,71 0,00

0,00

0,00 0,00

2.913,40

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга.
Правни основ: Рачуни за пружене услуге у периоду од 01.01.2014.године до 31.03.2014.године.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио аналитичку картицу потрошача.                                                                                                 ** Стечајни поверилац је пријавио потраживање и на име камате од 31.03.2014. год.  до исплате.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014 под редним бројем 99. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.99 стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 395.481,13 динара на име главног дуга, закључно са 17.03.2014. и на име камате закључно са 17.03.2014.године када је над стечајним дужником покренут стечајни поступак.
Признато потрживање у износу од 395.481,13  динара се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ
11070 Београд, Булевар Михаила

Пупина 2

а

У К У П Н О: 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 30.000,00

100 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 30.000,00 Оспорава  се  износ
од 30.000,00 динара
по  Фактури  бр.81-
9 8 / 2 0 1 0  о д
15.04.2010.године и
Ф а к т у р и  б р . 8 2 -
96/2010, обзиром да
су потраживања по
н а в е д е н и м
ф а к т у р а м а
застарела у складу
с а  ч л а н о м  3 7 4 .
З а к о н а  о
о б л и г а ц и о н и м
о д н о с и м а .

Главни 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:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга
Правни основ: Уговор о акредитацији бр.25/2011 од 04.03.2011.године и Фактуре бр.81-98/2010 од 15.04.2010.године, број 82-96/2010 од 15.10.2010.године, бр.82-283/2011 од 17.10.2011.године, бр.81-277/2012 од 17.04.2012.године, бр.82-261/2012 од 18.10.2012.године,
бр.81-250/2013 од 15.04.2013.године.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио и Уговор о акредитацији бр.25/2011 од 04.03.2011.године, као и фактуре  бр.81-98/2010 од 15.04.2010.године, број 82-96/2010 од 15.10.2010.године, бр.82-283/2011 од 17.10.2011.године, бр.81-277/2012 од
17.04.2012.године, бр.82-261/2012 од 18.10.2012.године, бр.81-250/2013 од 15.04.2013.године. као и Одлуку Акредитационог тела Србије бр.281/2014. о укидању акредитације од 12.05.2014.године.

Коментар стечајног управника
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 23.05.2014 под редним бројем 100. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.100 стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 60.000,00 динара.

Признато потрживање у износу од 60.000,00  динара се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоРАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ
11000 Београд, Таковска бр. 10

а

У К У П Н О: 0,00 106.119,79 106.119,79 0,00 0,00 0,00 21.349,97 0,00 84.769,82

101 0,00 82.000,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 62.000,00 Оспорава се главни
дуг  у  износу  од
62.000,00  динара
о б з и р о м  д а  с у
р а ч у н и  о д
01.11.2010.године
д о
07.05.2013.године
застарели у складу
са чланом 378.став
1. тачка 2 Закона о
о б л и г а ц и о н и м
о д н о с и м а .
О с п о р а в а  с е  и
камата у износу од
22.769,82,  обзиром
да  се  део  камате
везује  за  наведене
застареле рачуне.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 24.119,79 24.119,79 0,00

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

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

0,00 0,00 1.349,97 0,00

0,00

0,00 0,00

22.769,82

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга.
Правни основ: Рачуни за пружене услуге од 01.11.2010.године до 03.03.2014.године и обрачун камате по свим рачунима.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио рачуне од 01.11.2010.године до 03.03.2014.године и  обрачун камате за сваки појединачни рачун.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014 под редним бројем 101. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.101 стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 20.000,00 динара на име главног дуга,као и износ од 1.349,97 динара на име камате (камата за рачуне за које је признат дуг по пропорционалној методи).
Признато потрживање у износу од 21.345,97  динара се распоређује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоThermoserv plus Пожаревац, Трг
Радомира Вујовића  - Адвокат

Вјештица Душан
Адвокат Вјештица Душан,

Др.Александра Костића 17,
Београд

а

У К У П Н О: 0,00 6.341.948,52 6.341.948,52 0,00 0,00 0,00 6.341.948,52 0,00 0,00

102 0,00 4.954.211,40 4.954.211,40 0,00 0,00 0,00 4.954.211,40 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.056.839,12 1.056.839,12 0,00

0,00 330.898,00 330.898,00 0,00

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

0,00 0,00 1.056.839,12 0,00

330.898,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу закупа апарата за термичку обраду.
Правни основ: Закуп апарата за термичку обраду
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Неправноснажну одлуку Привредног суда у Београду бр. 25 П 3477/13 од 14.10.2013. године.
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 23.05.2014 под редним бројем 102. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 102, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца на име закупа опреме и извршених услуга у целости.
Признато потрживање у износу од 6.341.948,52 распоредјује се у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАћимовић Стојановић Јелена
Шуматовачка 31а, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 2.218.394,96 2.218.394,96 0,00 19.188,45 0,00 1.183.864,34 0,00 1.015.342,17

103 0,00 1.851.010,71 1.851.010,71 0,00 19.188,45 0,00 1.154.655,35 677.166,91 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.384,25 367.384,25 0,00

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

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

0,00 0,00 29.208,99 0,00

0,00

0,00 0,00

338.175,26

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 19.188,45 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАћимовић Милош
Солотуша, Бајина Башта

а

У К У П Н О: 0,00 1.836.807,62 1.836.807,62 0,00 88.926,01 0,00 639.048,34 0,00 1.108.833,27

104 0,00 1.394.875,72 1.394.875,72 0,00 88.926,01 0,00 624.881,89 681.067,82 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 441.931,90 441.931,90 0,00

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

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

0,00 0,00 14.166,45 0,00

0,00

0,00 0,00

427.765,45

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неисплаћене нето плате, превоз, регрес, камате на динарска потраживања, ино плате и камате на ино плате
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања, ино плате и камате на ино плате
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 134.552,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 88926,01 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАћимовић Ружица
Стубленица бб, 14210 Уб

а

У К У П Н О: 0,00 1.043.652,78 1.043.652,78 0,00 5.829,40 0,00 500.935,42 0,00 536.887,96

105 0,00 892.462,80 892.462,80 0,00 5.829,40 0,00 485.011,40 401.622,00 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 151.189,98 151.189,98 0,00

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

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

0,00 0,00 15.924,02 0,00

0,00

0,00 0,00

135.265,96

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I и III исплатном реду оспорен је у износу од 157.784,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном
повериоцу од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 5829,40 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАдамовић Драган
Вука Караџића бр 73, 11500

Обреновац

а

У К У П Н О: 0,00 1.720.331,57 1.720.331,57 0,00 17.196,91 0,00 619.841,00 0,00 1.083.293,66

106 0,00 1.290.925,99 1.290.925,99 0,00 17.196,91 0,00 607.034,83 666.694,25 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 429.405,58 429.405,58 0,00

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

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

0,00 0,00 12.806,17 0,00

0,00

0,00 0,00

416.599,41

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 17.196,91 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАксентић Драган
15214 Дебрц, Бељин

а

У К У П Н О: 0,00 2.355.222,96 2.355.222,96 0,00 55.509,70 0,00 513.915,23 0,00 1.785.798,03

107 0,00 1.869.380,30 1.869.380,30 0,00 55.509,70 0,00 499.875,69 1.313.994,91 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 485.842,66 485.842,66 0,00

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

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

0,00 0,00 14.039,54 0,00

0,00

0,00 0,00

471.803,12

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања, ино плате и камате на ино плате
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања, ино плате и камате на ино плате
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 55.509,70 динара.

61



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАлексић Марина
Краља Петра I бр. 1, 11500

Обреновац

а

У К У П Н О: 0,00 1.521.470,63 1.521.470,63 0,00 12.032,70 0,00 938.185,98 0,00 571.251,95

108 0,00 1.281.482,75 1.281.482,75 0,00 12.032,70 0,00 914.901,61 354.548,44 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 239.987,88 239.987,88 0,00

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

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

0,00 0,00 23.284,37 0,00

0,00

0,00 0,00

216.703,51

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред.  Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу,
а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне
зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 108.416,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАлексић Снежана
11070 Нови Београд, Булевар

Зорана Ђинђића бр. 90/24

а

У К У П Н О: 0,00 1.756.173,93 1.756.173,93 0,00 7.903,04 0,00 826.062,32 0,00 922.208,57

109 0,00 1.502.621,88 1.502.621,88 0,00 7.903,04 0,00 808.487,00 686.231,84 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 253.552,05 253.552,05 0,00

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

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

0,00 0,00 17.575,32 0,00

0,00

0,00 0,00

235.976,73

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.903,04 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАндрејић Данијела
11000 Београд, Устаничка 244 Б

а

У К У П Н О: 0,00 2.249.137,74 2.249.137,74 0,00 7.903,04 0,00 790.556,27 0,00 1.450.678,43

110 0,00 1.913.785,10 1.913.785,10 0,00 7.903,04 0,00 771.613,08 1.134.268,98 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 335.352,64 335.352,64 0,00

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

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

0,00 0,00 18.943,19 0,00

0,00

0,00 0,00

316.409,45

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања, ино плате и камате на ино плате
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања, ино плате и камате на ино плате
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.903,04 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАндрејић Небојша
11070 Нови Београд, Булевар

Арсенија Чарнојевића бр. 163/20

а

У К У П Н О: 0,00 1.812.618,87 1.812.618,87 0,00 77.375,94 0,00 1.032.201,07 0,00 703.041,86

111 0,00 1.542.436,75 1.542.436,75 0,00 77.375,94 0,00 1.004.184,15 460.876,66 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 270.182,12 270.182,12 0,00

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

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

0,00 0,00 28.016,92 0,00

0,00

0,00 0,00

242.165,20

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАндрић Јован
14210 Јошева (Уб), ул.Јошева ББ

а

У К У П Н О: 0,00 1.621.192,26 1.621.192,26 0,00 3.728,67 0,00 442.031,48 0,00 1.175.432,11

112 0,00 1.202.840,43 1.202.840,43 0,00 3.728,67 0,00 429.966,80 769.144,96 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 418.351,83 418.351,83 0,00

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

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

0,00 0,00 12.064,68 0,00

0,00

0,00 0,00

406.287,15

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 3.728,67 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАнђелковић Жељко
11000 Београд, ул. Мите Ружића

бр. 32

а

У К У П Н О: 0,00 1.720.076,76 1.720.076,76 0,00 0,00 0,00 242.080,01 0,00 1.477.996,75

113 0,00 1.587.449,27 1.587.449,27 0,00 0,00 0,00 229.673,80 1.357.775,47 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 132.627,49 132.627,49 0,00

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

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

0,00 0,00 12.406,21 0,00

0,00

0,00 0,00

120.221,28

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживање на име нето зараде,превоза,регреса, камате на динарска потраживања, ино зараде и камате
а. Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање и то на име регреса и накнаде за трошкове превоза и исто је сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАнтанасијевић Живојин
11231 Београд-Ресник, Лабуда

Шћековића бр. 71

а

У К У П Н О: 0,00 1.417.656,42 1.417.656,42 0,00 1.388,48 0,00 372.654,41 0,00 1.043.613,53

114 0,00 1.026.597,47 1.026.597,47 0,00 1.388,48 0,00 360.699,61 664.509,38 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 391.058,95 391.058,95 0,00

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

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

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

379.104,15

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1.388,48 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАнтонијевић Александар
11070 Нови Београд, Булевар

Уметности бр. 1

а

У К У П Н О: 0,00 1.577.087,29 1.577.087,29 0,00 75.054,70 0,00 530.036,91 0,00 971.995,68

115 0,00 1.184.460,99 1.184.460,99 0,00 75.054,70 0,00 512.192,56 597.213,73 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 392.626,30 392.626,30 0,00

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

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

0,00 0,00 17.844,35 0,00

0,00

0,00 0,00

374.781,95

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 75.054,70 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАнтуновић Радислав
23300 Кикинда, ул. Николе Пашића

бр. 47

а

У К У П Н О: 0,00 1.230.001,13 1.230.001,13 0,00 0,00 0,00 347.328,11 0,00 882.673,02

117 0,00 862.248,64 862.248,64 0,00 0,00 0,00 335.373,31 526.875,33 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

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

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

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

355.797,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што га је сврстао у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника
дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на
минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАрсенијевић Дана
11211 Београд-Борча, ул. Пут за

Црвенку бр.5 Б

а

У К У П Н О: 0,00 1.308.495,30 1.308.495,30 0,00 77.375,94 0,00 699.560,13 0,00 531.559,23

118 0,00 1.131.077,26 1.131.077,26 0,00 77.375,94 0,00 673.102,43 380.598,89 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 177.418,04 177.418,04 0,00

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

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

0,00 0,00 26.457,70 0,00

0,00

0,00 0,00

150.960,34

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАрсенијевић Живота
14210 Уб, Врховине ББ

а

У К У П Н О: 0,00 1.504.984,79 1.504.984,79 0,00 76.230,11 0,00 720.445,18 0,00 708.309,50

119 0,00 1.120.890,13 1.120.890,13 0,00 76.230,11 0,00 700.131,19 344.528,83 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 384.094,66 384.094,66 0,00

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

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

0,00 0,00 20.313,99 0,00

0,00

0,00 0,00

363.780,67

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.230,11 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАрсић Бојан
11507 Стублине, Ваљевски пут

бр.456

а

У К У П Н О: 0,00 2.234.181,45 2.234.181,45 0,00 92.290,53 0,00 809.401,54 0,00 1.332.489,38

120 0,00 1.748.468,31 1.748.468,31 0,00 92.290,53 0,00 781.551,70 874.626,08 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 485.713,14 485.713,14 0,00

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

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

0,00 0,00 27.849,84 0,00

0,00

0,00 0,00

457.863,30

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 92.290,53 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАрсић Славиша
11000 Београд, Делничка бр. 10

а

У К У П Н О: 0,00 1.795.978,76 1.795.978,76 0,00 1.343,38 0,00 388.236,28 0,00 1.406.399,10

121 0,00 1.339.806,23 1.339.806,23 0,00 1.343,38 0,00 376.281,48 962.181,37 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 456.172,53 456.172,53 0,00

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

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

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

444.217,73

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1.343,38 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАшковић Љубисав
11500 Обреновац, Трстеница бр.

75

а

У К У П Н О: 0,00 2.223.406,04 2.223.406,04 0,00 0,00 0,00 415.662,08 0,00 1.807.743,96

122 0,00 1.726.748,69 1.726.748,69 0,00 0,00 0,00 403.108,78 1.323.639,91 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 496.657,35 496.657,35 0,00

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

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

0,00 0,00 12.553,30 0,00

0,00

0,00 0,00

484.104,05

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАвдић Ердин
31320 Нова Варош, Светог Саве

бр. 76

а

У К У П Н О: 0,00 1.590.965,70 1.590.965,70 0,00 0,00 0,00 341.307,26 0,00 1.249.658,44

123 0,00 1.179.151,64 1.179.151,64 0,00 0,00 0,00 329.120,46 850.031,18 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 411.814,06 411.814,06 0,00

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

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

0,00 0,00 12.186,80 0,00

0,00

0,00 0,00

399.627,26

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што га је сврстао у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања на име дела камате оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по
евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између
доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАврамовић Синиша
19300 Неготин, Ђуре Салаја

бр.13/2

а

У К У П Н О: 0,00 1.839.471,64 1.839.471,64 0,00 77.018,62 0,00 551.686,94 0,00 1.210.766,08

124 0,00 1.375.757,58 1.375.757,58 0,00 77.018,62 0,00 531.990,01 766.748,95 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 463.714,06 463.714,06 0,00

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

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

0,00 0,00 19.696,93 0,00

0,00

0,00 0,00

444.017,13

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 188.760,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77018,62 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБабин Миодраг
26000 Панчево, ул. Трг Мученика

бр. 2

а

У К У П Н О: 0,00 1.456.645,05 1.456.645,05 0,00 77.375,94 0,00 947.340,77 0,00 431.928,34

125 0,00 1.251.116,20 1.251.116,20 0,00 77.375,94 0,00 917.153,06 256.587,20 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 205.528,85 205.528,85 0,00

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

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

0,00 0,00 30.187,71 0,00

0,00

0,00 0,00

175.341,14

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 188.760,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77375,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБакрачевић Срдољуб
36350 Рашка (Беоци), ул. Беоци

бр. 22ђ

а

У К У П Н О: 0,00 2.109.381,89 2.109.381,89 0,00 76.651,45 0,00 382.710,43 0,00 1.650.020,01

126 0,00 1.659.098,12 1.659.098,12 0,00 76.651,45 0,00 366.557,36 1.215.889,31 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 450.283,77 450.283,77 0,00

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

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

0,00 0,00 16.153,07 0,00

0,00

0,00 0,00

434.130,70

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу,
а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне
зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.651,45 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБера Михаљ
23300 Кикинда, ул. Милоша

Великог бр.73

а

У К У П Н О: 0,00 1.640.549,71 1.640.549,71 0,00 5.071,36 0,00 354.140,54 0,00 1.281.337,81

127 0,00 1.239.312,47 1.239.312,47 0,00 5.071,36 0,00 342.185,74 892.055,37 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 401.237,24 401.237,24 0,00

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

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

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

389.282,44

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у
пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави
стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 5.071,36 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБерак Живко
11000 Београд, ул. Љубе Недића

бр. 1

а

У К У П Н О: 0,00 1.466.376,92 1.466.376,92 0,00 0,00 0,00 516.571,93 0,00 949.804,99

128 0,00 1.069.234,18 1.069.234,18 0,00 0,00 0,00 504.617,13 564.617,05 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 397.142,74 397.142,74 0,00

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

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

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

385.187,94

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у
пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави
стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 32.912,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу од
стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБешлић Звонко
11080 Земун, ул. Загорска бр. 38

а

У К У П Н О: 0,00 2.180.558,81 2.180.558,81 0,00 81.861,86 0,00 806.547,94 0,00 1.292.149,01

129 0,00 1.823.284,57 1.823.284,57 0,00 81.861,86 0,00 766.704,45 974.718,26 О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  у
и з н о с у  о д
1.181.266,20 динара
на име главног дуга.
О с п о р е н а  ј е  и
камата  на  главни
дуг  у  износу  од
302.682,24  динара.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 357.274,24 357.274,24 0,00

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

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

0,00 0,00 39.843,49 0,00

0,00

0,00 0,00

317.430,75

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камате на динарска потраживања, ино плате и камате на ино плате
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања, ино плате и камате на ино плате
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 75.504,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу од
стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 81861,86 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБићанић Мирослав
11000 Београд, Зрењанински пут

бр. 105-а

а

У К У П Н О: 0,00 2.071.977,47 2.071.977,47 0,00 62.627,59 0,00 453.604,78 0,00 1.555.745,10

130 0,00 1.596.529,63 1.596.529,63 0,00 62.627,59 0,00 438.629,58 1.095.272,46 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоц

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 475.447,84 475.447,84 0,00

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

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

0,00 0,00 14.975,20 0,00

0,00

0,00 0,00

460.472,64

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 62.627,59 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБишевац Радивоје
38219 Лешак (Лепосавић)

а

У К У П Н О: 0,00 1.560.946,44 1.560.946,44 0,00 2.008,33 0,00 359.855,94 0,00 1.199.082,17

131 0,00 1.148.818,03 1.148.818,03 0,00 2.008,33 0,00 347.901,14 798.908,56 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 412.128,41 412.128,41 0,00

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

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

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

400.173,61

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 2008,33 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБјеличић Дејан
31205 Севојно, ул. Војводе

Мишића бр. 35

а

У К У П Н О: 0,00 1.298.584,80 1.298.584,80 0,00 1.395,00 0,00 296.792,01 0,00 1.000.397,79

132 0,00 928.536,89 928.536,89 0,00 1.395,00 0,00 284.837,21 642.304,68 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 370.047,91 370.047,91 0,00

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

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

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

358.093,11

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1.395,00 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБјеловић Раде
31330 Прибој, Рача ББ

а

У К У П Н О: 0,00 3.000.879,31 3.000.879,31 0,00 85.424,92 0,00 1.170.090,58 0,00 1.745.363,81

133 0,00 2.443.783,93 2.443.783,93 0,00 85.424,92 0,00 1.120.518,63 1.237.840,38 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 557.095,38 557.095,38 0,00

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

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

0,00 0,00 49.571,95 0,00

0,00

0,00 0,00

507.523,43

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 85.424,92 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБлагојевић Зоран
26000 Панчево, ул. 7. јула бр. 27a

а

У К У П Н О: 0,00 4.927.838,11 4.927.838,11 0,00 76.865,52 0,00 1.349.924,97 0,00 3.501.047,62

134 0,00 3.896.228,88 3.896.228,88 0,00 76.865,52 0,00 1.285.276,43 2.534.086,93 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.031.609,23 1.031.609,23 0,00

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

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

0,00 0,00 64.648,54 0,00

0,00

0,00 0,00

966.960,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.865,52 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБлагојевић Хајрија иза пок.
Милосав

26000 Панчево, ул. 7. јула бр. 19а

а

У К У П Н О: 0,00 2.270.032,05 2.270.032,05 0,00 77.152,90 0,00 917.381,14 0,00 1.275.498,01

135 0,00 1.727.878,96 1.727.878,96 0,00 77.152,90 0,00 889.205,64 761.520,42 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 542.153,09 542.153,09 0,00

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

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

0,00 0,00 28.175,50 0,00

0,00

0,00 0,00

513.977,59

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, отпремнине, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред. Оспорен је и износ од 195.495,00 на основу отпремнине обзиром да у нашој евиденцији постоји
решење о прекиду решења о старосној пензији број: HR-38/3-13 од 12.04.2013, достављено  стечајном повериоцу Благојевић Милосаву.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.152,90 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБлагојевић Владан
38218 Лепосавић, ул. 7. јула ББ

а

У К У П Н О: 0,00 1.507.502,23 1.507.502,23 0,00 846,45 0,00 213.313,01 0,00 1.293.342,77

136 0,00 1.095.400,87 1.095.400,87 0,00 846,45 0,00 201.358,21 893.196,21 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 412.101,36 412.101,36 0,00

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

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

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

400.146,56

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 846,45 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБлажић Миланко
14210 Уб (Мургаш), Мургаш ББ

а

У К У П Н О: 0,00 1.590.965,70 1.590.965,70 0,00 0,00 0,00 344.647,22 0,00 1.246.318,48

138 0,00 1.179.151,64 1.179.151,64 0,00 0,00 0,00 332.768,94 846.382,70 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 411.814,06 411.814,06 0,00

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

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

0,00 0,00 11.878,28 0,00

0,00

0,00 0,00

399.935,78

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБодрожић Горан
11070 Нови Београд, Гандијева

бр.204

а

У К У П Н О: 0,00 1.940.125,09 1.940.125,09 0,00 7.903,04 0,00 732.673,11 0,00 1.199.548,94

139 0,00 1.648.197,44 1.648.197,44 0,00 7.903,04 0,00 715.415,41 924.878,99 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 291.927,65 291.927,65 0,00

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

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

0,00 0,00 17.257,70 0,00

0,00

0,00 0,00

274.669,95

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.903,04 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБогарски Драган
Београд

а

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

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:
Правни основ:
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања (евидентирана под бројем 140) Привредном суду у Београду дана 22.05.2014.године и исту је повукао дана 24.07.2014.године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБогојевић Драган
11000 Београд, Народних Хероја

бр. 7/42

а

У К У П Н О: 0,00 1.315.796,83 1.315.796,83 0,00 3.609,51 0,00 547.384,48 0,00 764.802,84

141 0,00 1.132.552,01 1.132.552,01 0,00 3.609,51 0,00 532.147,06 596.795,44 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 183.244,82 183.244,82 0,00

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

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

0,00 0,00 15.237,42 0,00

0,00

0,00 0,00

168.007,40

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 3.609,51 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБојић Милан
31250 Бајина Башта (Рача), Рача

ББ

а

У К У П Н О: 0,00 1.271.453,76 1.271.453,76 0,00 475,00 0,00 301.407,41 0,00 969.571,35

142 0,00 896.358,06 896.358,06 0,00 475,00 0,00 289.302,13 606.580,93 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 375.095,70 375.095,70 0,00

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

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

0,00 0,00 12.105,28 0,00

0,00

0,00 0,00

362.990,42

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања,ино плате и камате на ино плате
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања, ино плате и камате на ино плате
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 475,00 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБојовић Милан
Куршумлија, Мала Коштаница

а

У К У П Н О: 0,00 1.217.793,25 1.217.793,25 0,00 0,00 0,00 396.219,67 0,00 821.573,58

143 0,00 850.040,76 850.040,76 0,00 0,00 0,00 384.264,87 465.775,89 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

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

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

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

355.797,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што га је сврстао у трећи исплатни ред док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника
дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на
минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБонџић Горан
11070 Нови Београд, Булевар
Арсенија Чарнојевића бр. 39

а

У К У П Н О: 0,00 1.486.014,17 1.486.014,17 0,00 20.123,16 0,00 877.252,41 0,00 588.638,60

144 0,00 1.273.031,87 1.273.031,87 0,00 20.123,16 0,00 857.756,09 395.152,62 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 212.982,30 212.982,30 0,00

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

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

0,00 0,00 19.496,32 0,00

0,00

0,00 0,00

193.485,98

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 20.123,16 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБорјанић Стево
11509 Ушће (Обреновац), Пољачки

крај бр. 26

а

У К У П Н О: 0,00 1.818.510,10 1.818.510,10 0,00 77.152,90 0,00 495.678,35 0,00 1.245.678,85

145 0,00 1.378.177,54 1.378.177,54 0,00 77.152,90 0,00 479.367,47 821.657,17 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 440.332,56 440.332,56 0,00

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

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

0,00 0,00 16.310,88 0,00

0,00

0,00 0,00

424.021,68

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања, ино плате и камате на ино плате
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања, ино плате и камате на ино плате
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77152,90 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБошковић Ненад
14210 Уб, ул. Славољуба

Миливојевића бр. 71

а

У К У П Н О: 0,00 1.680.245,32 1.680.245,32 0,00 278,36 0,00 345.848,83 0,00 1.334.118,13

146 0,00 1.262.669,96 1.262.669,96 0,00 278,36 0,00 333.842,27 928.549,33 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 417.575,36 417.575,36 0,00

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

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

0,00 0,00 12.006,56 0,00

0,00

0,00 0,00

405.568,80

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 278,36 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБошковић Владан
11511 Бело Поље (Обреновац),

Кружни пут бр. 42

а

У К У П Н О: 0,00 1.512.342,25 1.512.342,25 0,00 9.883,70 0,00 791.838,91 0,00 710.619,64

147 0,00 1.122.738,77 1.122.738,77 0,00 9.883,70 0,00 773.636,96 339.218,11 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 389.603,48 389.603,48 0,00

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

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

0,00 0,00 18.201,95 0,00

0,00

0,00 0,00

371.401,53

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 9.883,70 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБожић Драгомир
19300 Неготин, Драгољуба

Милинчића ББ

а

У К У П Н О: 0,00 2.104.854,39 2.104.854,39 0,00 221.366,43 0,00 400.538,79 0,00 1.482.949,17

148 0,00 1.617.590,23 1.617.590,23 0,00 210.680,00 0,00 389.269,57 1.017.640,66 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 487.264,16 487.264,16 0,00

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

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

10.686,43 0,00 11.269,22 0,00

0,00

0,00 0,00

465.308,51

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду 4.Ст.181/13 од 13.10.2015.године исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања усвојена на испитном рочишту 04.03.2015.године, тако што уместо "СМАТРАЈУ СЕ УТВРЂЕНИМ ОДНОСНО ОСПОРЕНИМ"
потраживања следећег стечајног повериоца у првом исплатном реду износ од 126995,53 динара, у трећем исплатном реду износ од 494909,69 динара, треба да стоји "СМАТРАЈУ СЕ УТВРЂЕНИМ ОДНОСНО ОСПОРЕНИМ" потраживања следећег стечајног повериоца
у првом исплатном реду износ од 221366,43 динара, у трећем исплатном реду износ од 400538,79 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБожиловић Горан
14210 Уб, ул. Иве Лоле Рибара

бр.22

а

У К У П Н О: 0,00 740.501,13 740.501,13 0,00 0,00 0,00 312.568,67 0,00 427.932,46

149 0,00 607.873,64 607.873,64 0,00 0,00 0,00 300.613,87 307.259,77 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 132.627,49 132.627,49 0,00

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

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

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

120.672,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБожовић Слободан
Београд

а

У К У П Н О: 0,00 1.964.176,91 1.964.176,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.964.176,91

150 0,00 1.536.513,78 1.536.513,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.536.513,78 О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  у
и з н о с у  о д
1.536.513,78 динара
на име главног дуга.
О с п о р е н а  ј е  и
камата  на  главни
дуг  у  износу  од
427.663,13  динара.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 427.663,13 427.663,13 0,00

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

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

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

0,00

0,00 0,00

427.663,13

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је у
целости оспорио пријављено потраживање стечајног повериоца а будући да према евиденцији стечајног дужника, исти нема предметну обавезу.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБожовић Зоран
11500 Обреновац, Трстеница бр.

34

а

У К У П Н О: 0,00 1.365.918,53 1.365.918,53 0,00 11.864,72 0,00 521.648,85 0,00 832.404,96

151 0,00 992.269,87 992.269,87 0,00 11.864,72 0,00 509.435,00 470.970,15 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 373.648,66 373.648,66 0,00

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

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

0,00 0,00 12.213,85 0,00

0,00

0,00 0,00

361.434,81

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа.
Правни основ: Потраживање из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 54.208,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу од
стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 11.864,72 динара.

83



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБугарски Драган
11509 Обреновац, Село Кртинска,

ул. Вишњица бр. 11

а

У К У П Н О: 0,00 1.532.045,90 1.532.045,90 0,00 94.031,88 0,00 295.810,10 0,00 1.142.203,92

152 0,00 1.138.528,72 1.138.528,72 0,00 94.031,88 0,00 276.969,50 767.527,34 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 393.517,18 393.517,18 0,00

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

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

0,00 0,00 18.840,60 0,00

0,00

0,00 0,00

374.676,58

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа.
Правни основ: Потраживање из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 94.031,88 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБујишић Драгомир
11500 Обреновац, ул. Саве

Ковачевића 4

а

У К У П Н О: 0,00 1.534.638,19 1.534.638,19 0,00 10.960,76 0,00 735.606,37 0,00 788.071,06

153 0,00 1.148.275,01 1.148.275,01 0,00 10.960,76 0,00 719.586,57 417.727,68 О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  у
и з н о с у  о д
757.982,33  динара
на име главног дуга.
О с п о р е н а  ј е  и
камата  на  главни
дуг  у  износу  од
364.988,98  динара.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 386.363,18 386.363,18 0,00

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

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

0,00 0,00 16.019,80 0,00

0,00

0,00 0,00

370.343,38

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа.
Правни основ: Потраживање из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 10.960,76 динара.

84



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБуљ Софија
11000 Београд, Мутапова бр.61

а

У К У П Н О: 0,00 1.166.554,26 1.166.554,26 0,00 75.617,56 0,00 484.203,86 0,00 606.732,84

154 0,00 957.549,32 957.549,32 0,00 72.457,97 0,00 468.080,02 417.011,33 О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  у
и з н о с у  о д
745.668,21  динара
на име главног дуга.
О с п о р е н а  ј е  и
камата  на  главни
дуг  у  износу  од
184.201,51  динара.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 209.004,94 209.004,94 0,00

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

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

3.159,59 0,00 16.123,84 0,00

0,00

0,00 0,00

189.721,51

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 75617,56динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЋулић Светозар
11260 Умка, ул. 13.октобра бр.8

а

У К У П Н О: 0,00 1.988.455,13 1.988.455,13 0,00 5.282,24 0,00 1.213.701,66 0,00 769.471,23

155 0,00 1.705.213,56 1.705.213,56 0,00 5.282,24 0,00 1.194.880,52 505.050,80 О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  у
и з н о с у  о д
926.211,12  динара
на име главног дуга.
О с п о р е н а  ј е  и
камата  на  главни
дуг  у  износу  од
262.016,81  динара.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 283.241,57 283.241,57 0,00

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

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

0,00 0,00 18.821,14 0,00

0,00

0,00 0,00

264.420,43

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 5.282,24 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЦвејић Милијан
14210 Уб, Брезовица

а

У К У П Н О: 0,00 1.195.001,13 1.195.001,13 0,00 0,00 0,00 393.105,77 0,00 801.895,36

156 0,00 827.248,64 827.248,64 0,00 0,00 0,00 381.323,76 445.924,88 О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  у
и з н о с у  о д
752.967,59  динара
на име главног дуга.
О с п о р е н а  ј е  и
камата  на  главни
дуг  у  износу  од
355.970,48  динара.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

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

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

0,00 0,00 11.782,01 0,00

0,00

0,00 0,00

355.970,48

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што је део потраживања на име регреса и исхране сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЦвијић Милан
Ћуприја, Кнеза Милоша 027/1/3

а

У К У П Н О: 0,00 1.590.965,70 1.590.965,70 0,00 0,00 0,00 324.700,89 0,00 1.266.264,81

157 0,00 1.179.151,64 1.179.151,64 0,00 0,00 0,00 313.014,79 866.136,85 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 411.814,06 411.814,06 0,00

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

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

0,00 0,00 11.686,10 0,00

0,00

0,00 0,00

400.127,96

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЧанић Дејан
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.664.411,22 1.664.411,22 0,00 94.031,88 0,00 678.997,25 0,00 891.382,09

158 0,00 1.260.306,46 1.260.306,46 0,00 94.031,88 0,00 655.197,12 511.077,46 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 404.104,76 404.104,76 0,00

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

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

0,00 0,00 23.800,13 0,00

0,00

0,00 0,00

380.304,63

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 94.031,88 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЧанић Градимир
Обреновац, 11500 Грабовац

а

У К У П Н О: 0,00 1.650.244,49 1.650.244,49 0,00 0,00 0,00 160.928,68 0,00 1.489.315,81

159 0,00 1.250.316,56 1.250.316,56 0,00 0,00 0,00 145.443,69 1.104.872,87Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 399.927,93 399.927,93 0,00

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

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

0,00 0,00 15.484,99 0,00

0,00

0,00 0,00

384.442,94

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЧанић Марко
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.382.708,20 1.382.708,20 0,00 475,00 0,00 667.267,39 0,00 714.965,81

160 0,00 1.011.855,40 1.011.855,40 0,00 475,00 0,00 609.873,40 401.507,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 370.852,80 370.852,80 0,00

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

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

0,00 0,00 57.393,99 0,00

0,00

0,00 0,00

313.458,81

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 475,00 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЦанић Ненад
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.674.830,14 1.674.830,14 0,00 94.031,88 0,00 649.110,13 0,00 931.688,13

161 0,00 1.275.616,65 1.275.616,65 0,00 94.031,88 0,00 628.798,74 552.786,03Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 399.213,49 399.213,49 0,00

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

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

0,00 0,00 20.311,39 0,00

0,00

0,00 0,00

378.902,10

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 94.031,88 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЧелић Радинко
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.334.335,08 2.334.335,08 0,00 0,00 0,00 368.151,08 0,00 1.966.184,00

162 0,00 1.776.745,57 1.776.745,57 0,00 0,00 0,00 356.554,55 1.420.191,02Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 557.589,51 557.589,51 0,00

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

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

0,00 0,00 11.596,53 0,00

0,00

0,00 0,00

545.992,98

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЧолаковић Слободан
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.574.738,01 1.574.738,01 0,00 35.083,85 0,00 331.749,31 0,00 1.207.904,85

163 0,00 1.178.299,13 1.178.299,13 0,00 35.083,85 0,00 316.558,62 826.656,66Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 396.438,88 396.438,88 0,00

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

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

0,00 0,00 15.190,69 0,00

0,00

0,00 0,00

381.248,19

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 35.083,85 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЋировић Радич
11500 Обреновац, Вука Караџића

бр.93/а

а

У К У П Н О: 0,00 1.630.054,41 1.630.054,41 0,00 0,00 0,00 369.662,94 0,00 1.260.391,47

164 0,00 1.228.677,74 1.228.677,74 0,00 0,00 0,00 356.327,87 872.349,87 О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  у
и з н о с у  о д
893.828,21  динара
на име главног дуга.
О с п о р е н а  ј е  и
камата  на  главни
дуг  у  износу  од
371.388,13  динара.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 401.376,67 401.376,67 0,00

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

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

0,00 0,00 13.335,07 0,00

0,00

0,00 0,00

388.041,60

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
Поверилац стечајног дужника поднео је допуну пријаве потраживања бр. 164 Привредном суду у Београду дана 16.06.2014. године, којом је пријављено право стечајног повериоца на откуп стана бр. 11, ул. Вука Караџића бр. 93 Обреновац. како се не ради о новчаном
потраживању, то је стечајни управник исто оспорио у овој фази поступка

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЋосић Саша
14222 Дивци, Ваљево

а

У К У П Н О: 0,00 2.124.201,41 2.124.201,41 0,00 73.944,02 0,00 546.396,25 0,00 1.503.861,14

165 0,00 1.653.060,74 1.653.060,74 0,00 73.944,02 0,00 523.715,44 1.055.401,28 О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  у
и з н о с у  о д
1.088.259,56 динара
на име главног дуга.
О с п о р е н а  ј е  и
камата  на  главни
дуг  у  износу  од
431.556,94  динара.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 471.140,67 471.140,67 0,00

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

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

0,00 0,00 22.680,81 0,00

0,00

0,00 0,00

448.459,86

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 73.944,02 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЋурчић Данило
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.796.842,56 2.796.842,56 0,00 79.161,91 0,00 1.370.033,85 0,00 1.347.646,80

166 0,00 2.170.050,82 2.170.050,82 0,00 79.161,91 0,00 1.322.304,78 768.584,13Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 626.791,74 626.791,74 0,00

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

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

0,00 0,00 47.729,07 0,00

0,00

0,00 0,00

579.062,67

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 79.161,91 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоДаниловић Мирослав
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.261.656,41 1.261.656,41 0,00 0,00 0,00 417.909,37 0,00 843.747,04

167 0,00 893.903,92 893.903,92 0,00 0,00 0,00 406.091,27 487.812,65Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

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

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

0,00 0,00 11.818,10 0,00

0,00

0,00 0,00

355.934,39

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоДејановић Иван
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.666.083,05 1.666.083,05 0,00 5.228,96 0,00 666.227,73 0,00 994.626,36

168 0,00 1.209.248,71 1.209.248,71 0,00 5.228,96 0,00 652.519,93 551.499,82Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 456.834,34 456.834,34 0,00

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

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

0,00 0,00 13.707,80 0,00

0,00

0,00 0,00

443.126,54

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 5.228,96 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоДелић Ранко
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.680.975,16 1.680.975,16 0,00 39.070,45 0,00 666.699,84 0,00 975.204,87

169 0,00 1.259.531,09 1.259.531,09 0,00 39.070,45 0,00 654.435,86 566.024,78Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 421.444,07 421.444,07 0,00

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

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

0,00 0,00 12.263,98 0,00

0,00

0,00 0,00

409.180,09

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 39.070,45 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоДенић Лука
Обреновац, 11511 Звечка , Живе

Јовановића 40

а

У К У П Н О: 0,00 1.374.041,11 1.374.041,11 0,00 0,00 0,00 516.539,04 0,00 857.502,07

170 0,00 982.734,68 982.734,68 0,00 0,00 0,00 504.859,69 477.874,99Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 391.306,43 391.306,43 0,00

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

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

0,00 0,00 11.679,35 0,00

0,00

0,00 0,00

379.627,08

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоДеспотовић Владан
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.440.472,77 1.440.472,77 0,00 24.776,11 0,00 867.937,44 0,00 547.759,22

171 0,00 1.062.356,91 1.062.356,91 0,00 24.776,11 0,00 851.756,62 185.824,18Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 378.115,86 378.115,86 0,00

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

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

0,00 0,00 16.180,82 0,00

0,00

0,00 0,00

361.935,04

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 24.776,11 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоДишић Раде
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.826.205,30 1.826.205,30 0,00 77.375,94 0,00 441.153,15 0,00 1.307.676,21

172 0,00 1.388.880,12 1.388.880,12 0,00 77.375,94 0,00 424.614,06 886.890,12Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 437.325,18 437.325,18 0,00

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

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

0,00 0,00 16.539,09 0,00

0,00

0,00 0,00

420.786,09

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоДобрица Недељко
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.195.405,34 2.195.405,34 0,00 475,00 0,00 571.107,36 0,00 1.623.822,98

173 0,00 1.648.975,49 1.648.975,49 0,00 475,00 0,00 558.822,36 1.089.678,13Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 546.429,85 546.429,85 0,00

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

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

0,00 0,00 12.285,00 0,00

0,00

0,00 0,00

534.144,85

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 475,00 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоФилиповић Драган
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.634.850,33 1.634.850,33 0,00 26.202,92 0,00 659.157,12 0,00 949.490,29

174 0,00 1.240.420,80 1.240.420,80 0,00 26.202,92 0,00 639.641,35 574.576,53Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 394.429,53 394.429,53 0,00

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

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

0,00 0,00 19.515,77 0,00

0,00

0,00 0,00

374.913,76

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 26.202,92 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоДраганов Дарко
26000 Панчево, ул. 7.јули бр. 17а

а

У К У П Н О: 0,00 2.100.768,88 2.100.768,88 0,00 94.003,84 0,00 928.590,75 0,00 1.078.174,29

175 0,00 1.533.649,13 1.533.649,13 0,00 94.003,84 0,00 888.359,32 551.285,97 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 567.119,75 567.119,75 0,00

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

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

0,00 0,00 40.231,43 0,00

0,00

0,00 0,00

526.888,32

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 94.003,84 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоДрагојевић Игор
11500 Обреновац, ул. Богдана

Јаковљевића бр.3

а

У К У П Н О: 0,00 1.306.113,01 1.306.113,01 0,00 77.375,94 0,00 836.148,71 0,00 392.588,36

176 0,00 1.121.309,33 1.121.309,33 0,00 77.375,94 0,00 804.746,29 239.187,10 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 184.803,68 184.803,68 0,00

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

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

0,00 0,00 31.402,42 0,00

0,00

0,00 0,00

153.401,26

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоДураковић Адмир
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.600.562,56 1.600.562,56 0,00 38.609,87 0,00 437.090,99 0,00 1.124.861,70

177 0,00 1.198.460,57 1.198.460,57 0,00 38.609,87 0,00 422.630,40 737.220,30Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 402.101,99 402.101,99 0,00

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

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

0,00 0,00 14.460,59 0,00

0,00

0,00 0,00

387.641,40

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 38.609,87 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЏунић Аца
11500 Обреновац, ул.Мајданска

бр.2а

а

У К У П Н О: 0,00 1.213.711,27 1.213.711,27 0,00 729,36 0,00 341.877,62 0,00 871.104,29

178 0,00 845.958,78 845.958,78 0,00 729,36 0,00 341.189,01 504.040,41 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

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

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

0,00 0,00 688,61 0,00

0,00

0,00 0,00

367.063,88

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 729,36 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЂедаковић Златомир
11500 Обреновац, ул. Војводе

Мишића бр. 197/36

а

У К У П Н О: 0,00 1.055.699,79 1.055.699,79 0,00 77.375,94 0,00 385.868,92 0,00 592.454,93

179 0,00 902.667,88 902.667,88 0,00 77.375,94 0,00 367.656,59 457.635,35 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 153.031,91 153.031,91 0,00

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

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

0,00 0,00 18.212,33 0,00

0,00

0,00 0,00

134.819,58

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЂокић Лидија
12000 Пожаревац, ул. Војске

Југославије бр. 208

а

У К У П Н О: 0,00 1.055.699,79 1.055.699,79 0,00 7.495,41 0,00 466.409,22 0,00 581.795,16

180 0,00 902.667,88 902.667,88 0,00 7.495,41 0,00 451.124,31 444.048,16 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 153.031,91 153.031,91 0,00

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

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

0,00 0,00 15.284,91 0,00

0,00

0,00 0,00

137.747,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.495,41 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЂорђевић Драгоје
11500 Обреновац, ул. 4. бр. 20 Б

а

У К У П Н О: 0,00 2.796.170,07 2.796.170,07 0,00 5.829,40 0,00 1.402.273,52 0,00 1.388.067,15

181 0,00 2.080.084,29 2.080.084,29 0,00 5.829,40 0,00 1.378.341,14 695.913,75 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 716.085,78 716.085,78 0,00

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

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

0,00 0,00 23.932,38 0,00

0,00

0,00 0,00

692.153,40

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 5.829,40 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЂорђевић Јовица
16222 Предејане

а

У К У П Н О: 0,00 1.784.825,90 1.784.825,90 0,00 5.355,24 0,00 834.777,19 0,00 944.693,47

182 0,00 1.379.122,89 1.379.122,89 0,00 5.355,24 0,00 817.489,95 556.277,70 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 405.703,01 405.703,01 0,00

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

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

0,00 0,00 17.287,24 0,00

0,00

0,00 0,00

388.415,77

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 5.355,24 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЂорђевић Радомир
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.839.742,48 1.839.742,48 0,00 68.364,52 0,00 1.007.368,33 0,00 764.009,63

183 0,00 1.387.743,79 1.387.743,79 0,00 68.364,52 0,00 975.255,17 344.124,10Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 451.998,69 451.998,69 0,00

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

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

0,00 0,00 32.113,16 0,00

0,00

0,00 0,00

419.885,53

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 68.364,52 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЂорђевић Витомир
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.503.724,94 1.503.724,94 0,00 1.411,06 0,00 602.373,28 0,00 899.940,60

184 0,00 1.091.734,33 1.091.734,33 0,00 1.411,06 0,00 590.418,48 499.904,79Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 411.990,61 411.990,61 0,00

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

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

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

400.035,81

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1.411,06 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЂорић Горан
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.953.712,29 1.953.712,29 0,00 76.653,92 0,00 791.193,71 0,00 1.085.864,66

185 0,00 1.498.422,58 1.498.422,58 0,00 76.653,92 0,00 762.669,27 659.099,39Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 455.289,71 455.289,71 0,00

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

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

0,00 0,00 28.524,44 0,00

0,00

0,00 0,00

426.765,27

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.653,92 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЂукић Ђуро
11277 Угриновци (Земун), ул.

Острожинског бр. 19

а

У К У П Н О: 0,00 1.563.216,43 1.563.216,43 0,00 4.202,73 0,00 350.369,71 0,00 1.208.643,99

186 0,00 1.171.039,29 1.171.039,29 0,00 4.202,73 0,00 338.184,27 828.652,29 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 392.177,14 392.177,14 0,00

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

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

0,00 0,00 12.185,44 0,00

0,00

0,00 0,00

379.991,70

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 4.202,73 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЂукић Јелица
11080 Земун, Мозерова бр. 66/14

а

У К У П Н О: 0,00 1.256.173,67 1.256.173,67 0,00 7.903,04 0,00 868.432,42 0,00 379.838,21

187 0,00 1.091.498,58 1.091.498,58 0,00 7.903,04 0,00 850.501,74 233.093,80 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 164.675,09 164.675,09 0,00

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

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

0,00 0,00 17.930,68 0,00

0,00

0,00 0,00

146.744,41

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.903,04 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЂурђевић Драган
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.304.393,56 2.304.393,56 0,00 59.384,96 0,00 638.602,24 0,00 1.606.406,36

188 0,00 1.799.274,18 1.799.274,18 0,00 59.384,96 0,00 620.325,33 1.119.563,89Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 505.119,38 505.119,38 0,00

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

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

0,00 0,00 18.276,91 0,00

0,00

0,00 0,00

486.842,47

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 59.384,96 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЂуричић Славко
14210 Уб (Совљак), Совљак ББ

а

У К У П Н О: 0,00 1.224.412,88 1.224.412,88 0,00 0,00 0,00 327.844,25 0,00 896.568,63

189 0,00 856.660,39 856.660,39 0,00 0,00 0,00 315.889,45 540.770,94 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

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

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

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

355.797,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЂурић Александар
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.986.777,50 1.986.777,50 0,00 7.217,28 0,00 1.067.318,54 0,00 912.241,68

190 0,00 1.518.810,37 1.518.810,37 0,00 7.217,28 0,00 1.048.810,77 462.782,32Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 467.967,13 467.967,13 0,00

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

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

0,00 0,00 18.507,77 0,00

0,00

0,00 0,00

449.459,36

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.217,28 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЂурић Ненад
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.053.694,67 2.053.694,67 0,00 73.186,03 0,00 437.851,37 0,00 1.542.657,27

191 0,00 1.522.990,84 1.522.990,84 0,00 73.186,03 0,00 419.220,77 1.030.584,04Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 530.703,83 530.703,83 0,00

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

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

0,00 0,00 18.630,60 0,00

0,00

0,00 0,00

512.073,23

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 73.186,03 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЂурић Станислава
11070 Нови Београд, Јурија

Гагарина бр. 255/78

а

У К У П Н О: 0,00 768.784,88 768.784,88 0,00 1.667,46 0,00 251.187,10 0,00 515.930,32

192 0,00 631.827,60 631.827,60 0,00 1.667,46 0,00 239.130,68 391.029,46 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 136.957,28 136.957,28 0,00

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

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

0,00 0,00 12.056,42 0,00

0,00

0,00 0,00

124.900,86

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1.667,46 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЂуровић Срђан
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.871.420,71 1.871.420,71 0,00 77.375,94 0,00 649.671,91 0,00 1.144.372,86

193 0,00 1.429.949,23 1.429.949,23 0,00 77.375,94 0,00 630.536,55 722.036,74Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 441.471,48 441.471,48 0,00

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

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

0,00 0,00 19.135,36 0,00

0,00

0,00 0,00

422.336,12

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЕминагић Мерхан
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.356.211,33 2.356.211,33 0,00 77.574,20 0,00 530.913,38 0,00 1.747.723,75

194 0,00 1.872.709,78 1.872.709,78 0,00 75.692,55 0,00 511.613,10 1.285.404,13Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 483.501,55 483.501,55 0,00

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

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

1.881,65 0,00 19.300,28 0,00

0,00

0,00 0,00

462.319,62

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77574,20 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЕраковић Милан
26000 Панчево

а

У К У П Н О: 0,00 1.604.511,87 1.604.511,87 0,00 76.652,19 0,00 566.731,62 0,00 961.128,06

195 0,00 1.202.199,25 1.202.199,25 0,00 76.652,19 0,00 543.256,92 582.290,14 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 402.312,62 402.312,62 0,00

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

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

0,00 0,00 23.474,70 0,00

0,00

0,00 0,00

378.837,92

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.652,19 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЕрцеговац Срђан
11000 Београд, ул. Косте Нађа бр.

66

а

У К У П Н О: 0,00 1.281.483,26 1.281.483,26 0,00 12.844,78 0,00 964.507,06 0,00 304.131,42

196 0,00 1.073.435,18 1.073.435,18 0,00 12.844,78 0,00 948.371,24 112.219,16 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 208.048,08 208.048,08 0,00

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

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

0,00 0,00 16.135,82 0,00

0,00

0,00 0,00

191.912,26

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоФилимоновић Јеврем
11500 Обреновац, ул. Тамнавска

бр. 31

а

У К У П Н О: 0,00 1.300.726,47 1.300.726,47 0,00 6.259,98 0,00 371.584,13 0,00 922.882,36

197 0,00 927.774,81 927.774,81 0,00 6.259,98 0,00 359.162,59 562.352,24 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 372.951,66 372.951,66 0,00

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

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

0,00 0,00 12.421,54 0,00

0,00

0,00 0,00

360.530,12

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 6.259,98 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоФилиповић Миливој
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.611.590,84 2.611.590,84 0,00 109.382,94 0,00 1.166.711,75 0,00 1.335.496,15

198 0,00 2.093.817,94 2.093.817,94 0,00 109.382,94 0,00 1.119.471,60 864.963,40Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 517.772,90 517.772,90 0,00

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

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

0,00 0,00 47.240,15 0,00

0,00

0,00 0,00

470.532,75

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживањe на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 109.382,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоФилиповић Небојша
11504 Обреновац (Барич),

Брђанска бр.9

а

У К У П Н О: 0,00 2.518.100,99 2.518.100,99 0,00 20.123,16 0,00 1.088.011,48 0,00 1.409.966,35

199 0,00 1.934.395,03 1.934.395,03 0,00 20.123,16 0,00 1.065.663,82 848.608,05 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 583.705,96 583.705,96 0,00

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

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

0,00 0,00 22.347,66 0,00

0,00

0,00 0,00

561.358,30

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 20.123,16 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГајић Саша
14210 Уб (Лончаник), Лончаник ББ

а

У К У П Н О: 0,00 1.562.098,06 1.562.098,06 0,00 5.606,70 0,00 558.084,58 0,00 998.406,78

200 0,00 1.170.910,23 1.170.910,23 0,00 5.606,70 0,00 542.465,10 622.838,43 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 391.187,83 391.187,83 0,00

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

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

0,00 0,00 15.619,48 0,00

0,00

0,00 0,00

375.568,35

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 5.606,70 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГајић Владо
22240 Шид, Матије Гупца 45

а

У К У П Н О: 0,00 1.470.965,70 1.470.965,70 0,00 0,00 0,00 235.568,50 0,00 1.235.397,20

201 0,00 1.059.151,64 1.059.151,64 0,00 0,00 0,00 223.971,97 835.179,67Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 411.814,06 411.814,06 0,00

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

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

0,00 0,00 11.596,53 0,00

0,00

0,00 0,00

400.217,53

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГајовић Драган
11000 Београд, ул. Хусинских

рудара бр. 20

а

У К У П Н О: 0,00 1.195.001,13 1.195.001,13 0,00 0,00 0,00 369.141,03 0,00 825.860,10

202 0,00 827.248,64 827.248,64 0,00 0,00 0,00 357.186,23 470.062,41 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

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

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

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

355.797,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГаши Фадил
11050 Београд, ул. Боривоја

Стевановића бр. 18

а

У К У П Н О: 0,00 1.612.429,61 1.612.429,61 0,00 76.865,52 0,00 484.042,16 0,00 1.051.521,93

203 0,00 1.211.502,16 1.211.502,16 0,00 76.865,52 0,00 463.293,85 671.342,79 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 400.927,45 400.927,45 0,00

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

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

0,00 0,00 20.748,31 0,00

0,00

0,00 0,00

380.179,14

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.865,52 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГавриловић Драган
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.503.999,26 1.503.999,26 0,00 1.471,01 0,00 328.224,71 0,00 1.174.303,54

204 0,00 1.092.007,29 1.092.007,29 0,00 1.471,01 0,00 316.269,91 774.266,37Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 411.991,97 411.991,97 0,00

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

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

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

400.037,17

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 15.488,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу од
стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1471,01 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГавриловић Драгица
11500 Обреновац, ул. Студеничка

бр. 15

а

У К У П Н О: 0,00 1.045.661,47 1.045.661,47 0,00 74.314,71 0,00 493.392,91 0,00 477.953,85

205 0,00 895.500,33 895.500,33 0,00 74.314,71 0,00 476.945,11 344.240,51 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 150.161,14 150.161,14 0,00

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

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

0,00 0,00 16.447,80 0,00

0,00

0,00 0,00

133.713,34

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 76.472,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу од
стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 74314,71 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГавриловић Милан
11500 Обреновац, Студеничка бр.

15

а

У К У П Н О: 0,00 1.134.670,69 1.134.670,69 0,00 59.015,95 0,00 456.944,64 0,00 618.710,10

206 0,00 965.418,82 965.418,82 0,00 59.015,95 0,00 442.836,21 463.566,66 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 169.251,87 169.251,87 0,00

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

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

0,00 0,00 14.108,43 0,00

0,00

0,00 0,00

155.143,44

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене нето плате, превоз, регрес, камата на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 188.760,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 59015,95 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГавриловић Никола
15000 Шабац, ул. Ђенерала

Пантелије Јуришића ББ

а

У К У П Н О: 0,00 1.206.860,76 1.206.860,76 0,00 1.838,84 0,00 319.061,15 0,00 885.960,77

207 0,00 838.923,42 838.923,42 0,00 1.838,84 0,00 307.106,35 529.978,23 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
потраживање  на
име главног  дуга  и
на  име  камате  на
главни  дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.937,34 367.937,34 0,00

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

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

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

355.982,54

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у
пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави
стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 15.488,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу од
стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1838,84 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГаздић Радоје
Николе Тесле 1, 31330 Прибој

а

У К У П Н О: 0,00 1.315.001,13 1.315.001,13 0,00 0,00 0,00 496.844,74 0,00 818.156,39

208 0,00 947.248,64 947.248,64 0,00 0,00 0,00 485.259,94 461.988,70 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.
Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада у И исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

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

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

0,00 0,00 11.584,80 0,00

0,00

0,00 0,00

356.167,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
признао део пријављеног потраживања са припадајућом каматом и сврстао га у трећи исплатни ред, а преостали износ пријављеног потраживања  је оспорио  обзиром да исто не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГњатовић Ненад
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139,

а

У К У П Н О: 0,00 1.518.513,69 1.518.513,69 0,00 76.842,08 0,00 471.244,30 0,00 970.427,31

209 0,00 1.127.449,20 1.127.449,20 0,00 76.842,08 0,00 454.155,39 596.451,73 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 391.064,49 391.064,49 0,00

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

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

0,00 0,00 17.088,91 0,00

0,00

0,00 0,00

373.975,58

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 188.760,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76842,08 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГрабеж Миодраг
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139,

а

У К У П Н О: 0,00 1.513.815,85 1.513.815,85 0,00 22.904,49 0,00 440.417,82 0,00 1.050.493,54

210 0,00 1.124.596,49 1.124.596,49 0,00 22.904,49 0,00 424.570,99 677.121,01 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 389.219,36 389.219,36 0,00

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

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

0,00 0,00 15.846,83 0,00

0,00

0,00 0,00

373.372,53

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I и III исплатном реду оспорен је у износу од 188.760,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном
повериоцу од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 22904,49 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГрујић Милисав
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.563.148,48 1.563.148,48 0,00 2.996,27 0,00 410.820,64 0,00 1.149.331,57

211 0,00 1.147.286,19 1.147.286,19 0,00 2.996,27 0,00 398.865,84 745.424,08Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 415.862,29 415.862,29 0,00

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

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

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

403.907,49

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 2.996,27 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГрујић Мирослав
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.587.171,96 1.587.171,96 0,00 7.036,45 0,00 467.242,30 0,00 1.112.893,21

212 0,00 1.170.289,01 1.170.289,01 0,00 7.036,45 0,00 454.886,27 708.366,29Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 416.882,95 416.882,95 0,00

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

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

0,00 0,00 12.356,03 0,00

0,00

0,00 0,00

404.526,92

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 54.208,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу од
стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.036,45 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГуглета  Стојан
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.558.359,21 1.558.359,21 0,00 75.718,95 0,00 692.148,28 0,00 790.491,98

213 0,00 1.161.847,77 1.161.847,77 0,00 75.718,95 0,00 672.552,24 413.576,58 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 396.511,44 396.511,44 0,00

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

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

0,00 0,00 19.596,04 0,00

0,00

0,00 0,00

376.915,40

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 75.718,95 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоХаџић Мирсад
Стевана Дукића 2, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 2.118.241,26 2.118.241,26 0,00 0,00 0,00 334.226,61 0,00 1.784.014,65

214 0,00 1.554.890,68 1.554.890,68 0,00 0,00 0,00 322.630,08 1.232.260,60Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 563.350,58 563.350,58 0,00

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

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

0,00 0,00 11.596,53 0,00

0,00

0,00 0,00

551.754,05

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоХерцеговац Слађана
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.409.539,30 2.409.539,30 0,00 17.130,94 0,00 1.578.022,08 0,00 814.386,28

215 0,00 2.050.781,99 2.050.781,99 0,00 17.130,94 0,00 1.556.584,32 477.066,73 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 358.757,31 358.757,31 0,00

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

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

0,00 0,00 21.437,76 0,00

0,00

0,00 0,00

337.319,55

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 17.130,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоИлић Александар
11500 Обреновац, Мајданска бр.25

а

У К У П Н О: 0,00 1.630.241,35 1.630.241,35 0,00 0,00 0,00 415.605,62 0,00 1.214.635,73

216 0,00 1.226.072,67 1.226.072,67 0,00 0,00 0,00 402.163,34 823.909,33 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 404.168,68 404.168,68 0,00

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

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

0,00 0,00 13.442,28 0,00

0,00

0,00 0,00

390.726,40

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 0,00 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоИлић Милан
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.509.724,31 1.509.724,31 0,00 1.582,18 0,00 371.400,97 0,00 1.136.741,16

217 0,00 1.097.605,50 1.097.605,50 0,00 1.582,18 0,00 359.446,17 736.577,15Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 412.118,81 412.118,81 0,00

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

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

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

400.164,01

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоИсаиловић Иван
Владимирци, нема улице бб

а

У К У П Н О: 0,00 2.101.422,19 2.101.422,19 0,00 81.326,47 0,00 798.205,97 0,00 1.221.889,75

218 0,00 1.902.653,36 1.902.653,36 0,00 79.012,45 0,00 763.800,07 1.059.840,84Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 198.768,83 198.768,83 0,00

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

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

2.314,02 0,00 34.405,90 0,00

0,00

0,00 0,00

162.048,91

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 2314,02 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоИвановић Милојко
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.756.339,37 1.756.339,37 0,00 66.335,30 0,00 664.695,72 0,00 1.025.308,35

219 0,00 1.306.008,27 1.306.008,27 0,00 66.335,30 0,00 647.916,96 591.756,01Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 450.331,10 450.331,10 0,00

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

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

0,00 0,00 16.778,76 0,00

0,00

0,00 0,00

433.552,34

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 66335,30 динара.

123



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоИвановић Радојко
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.466.854,00 1.466.854,00 0,00 58.296,04 0,00 714.443,66 0,00 694.114,30

220 0,00 1.060.348,64 1.060.348,64 0,00 51.061,38 0,00 697.142,32 312.144,94 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 406.505,36 406.505,36 0,00

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

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

7.234,66 0,00 17.301,34 0,00

0,00

0,00 0,00

381.969,36

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоИвановић Слободан
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.102.652,23 1.102.652,23 0,00 77.375,94 0,00 529.996,19 0,00 495.280,10

221 0,00 935.977,18 935.977,18 0,00 77.375,94 0,00 507.929,64 350.671,60 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 166.675,05 166.675,05 0,00

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

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

0,00 0,00 22.066,55 0,00

0,00

0,00 0,00

144.608,50

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоИвановић Воислав
Кованклук, ул. Кованлучка бр.

182/2

а

У К У П Н О: 0,00 1.866.930,27 1.866.930,27 0,00 0,00 0,00 590.844,05 0,00 1.276.086,22

222 0,00 1.411.054,64 1.411.054,64 0,00 0,00 0,00 578.936,59 832.118,05Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 455.875,63 455.875,63 0,00

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

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

0,00 0,00 11.907,46 0,00

0,00

0,00 0,00

443.968,17

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а.
Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоИвановић Зоран
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.792.011,63 1.792.011,63 0,00 75.519,48 0,00 352.859,88 0,00 1.363.632,27

223 0,00 1.359.813,30 1.359.813,30 0,00 75.519,48 0,00 336.759,84 947.533,98Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 432.198,33 432.198,33 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 16.100,04 0,00

0,00

0,00 0,00

416.098,29

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 75519,48 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоИвић Душан
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.657.951,04 1.657.951,04 0,00 5.374,87 0,00 356.073,16 0,00 1.296.503,01

224 0,00 1.223.736,73 1.223.736,73 0,00 5.374,87 0,00 344.118,36 874.243,50Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 434.214,31 434.214,31 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

422.259,51

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 5.374,87 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоИвковић Зоран
Обреновац, 14210 Стублине 48а

а

У К У П Н О: 0,00 1.519.968,75 1.519.968,75 0,00 0,00 0,00 312.225,21 0,00 1.207.743,54

225 0,00 1.107.785,23 1.107.785,23 0,00 0,00 0,00 300.270,41 807.514,82Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 412.183,52 412.183,52 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

400.228,72

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 0,00 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈагодић Славица
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 962.593,85 962.593,85 0,00 13.469,59 0,00 282.183,06 0,00 666.941,20

226 0,00 814.563,71 814.563,71 0,00 13.469,59 0,00 269.010,27 532.083,85 Оспорава  се  део
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а
обзиром да исти не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 148.030,14 148.030,14 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.172,79 0,00

0,00

0,00 0,00

134.857,35

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа

Правни основ: Потраживања из радног односа

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 13469,59 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈаховић Рашид
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.589.301,54 1.589.301,54 0,00 2.896,22 0,00 325.799,28 0,00 1.260.606,04

227 0,00 1.169.039,53 1.169.039,53 0,00 2.896,22 0,00 324.785,61 841.357,70 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 420.262,01 420.262,01 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.013,67 0,00

0,00

0,00 0,00

419.248,34

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживанја из радног односа
Правни основ: Потраживанја из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈакимовски Влада
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.446.424,06 1.446.424,06 0,00 73.214,00 0,00 453.563,67 0,00 919.646,39

228 0,00 1.201.207,88 1.201.207,88 0,00 73.214,00 0,00 433.338,17 694.655,71 Потраживања  из
радног  односаГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 245.216,18 245.216,18 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.225,50 0,00

0,00

0,00 0,00

224.990,68

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа

Правни основ: Потраживања из радног односа

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I  исплатном реду оспорен је у износу од 52.272,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу од
стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 73.214,00 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈанчетовић Јован
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.269.594,35 1.269.594,35 0,00 77.375,94 0,00 884.002,30 0,00 308.216,11

229 0,00 1.095.526,99 1.095.526,99 0,00 77.375,94 0,00 855.406,99 162.744,06 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а  и з н о с
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а
обзиром да исти не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 174.067,36 174.067,36 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 28.595,31 0,00

0,00

0,00 0,00

145.472,05

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,06 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈанић Борис
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.723.395,13 1.723.395,13 0,00 75.733,79 0,00 317.299,11 0,00 1.330.362,23

230 0,00 1.295.965,67 1.295.965,67 0,00 75.733,79 0,00 303.148,94 917.082,94 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 427.429,46 427.429,46 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 14.150,17 0,00

0,00

0,00 0,00

413.279,29

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 75.733,79 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈанковић Драган
из Обреновца, ул. Орашац бр. 222

је ПОВУКАО ову пријаву
потраживања

У К У П Н О: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:
Правни основ:
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈанковић Иван
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.732.764,72 1.732.764,72 0,00 17.329,50 0,00 672.452,64 0,00 1.042.982,58

232 0,00 1.302.703,82 1.302.703,82 0,00 17.329,50 0,00 652.529,84 632.844,48 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 430.060,90 430.060,90 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 19.922,80 0,00

0,00

0,00 0,00

410.138,10

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу
са одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 17.329,50 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈелић Недељко
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.984.473,06 1.984.473,06 0,00 77.375,94 0,00 667.814,97 0,00 1.239.282,15

233 0,00 1.572.922,26 1.572.922,26 0,00 77.375,94 0,00 641.696,67 853.849,65 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
д е л и м и ч н о  ј е
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног дужника.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 411.550,80 411.550,80 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 26.118,30 0,00

0,00

0,00 0,00

385.432,50

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈелисавчић Бранимир
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 981.465,70 981.465,70 0,00 0,00 0,00 583.090,98 0,00 398.374,72

234 0,00 804.776,64 804.776,64 0,00 0,00 0,00 571.494,68 233.281,96 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 176.689,06 176.689,06 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.596,30 0,00

0,00

0,00 0,00

165.092,76

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈевремовић  Градимир
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.274.994,38 1.274.994,38 0,00 1.395,00 0,00 450.541,35 0,00 823.058,03

235 0,00 897.545,95 897.545,95 0,00 1.395,00 0,00 438.586,55 457.564,40 П р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е  ј е
д е л и м и ч н о
оспорено  обзиром
да исто не постоји у
пословним књигама
стечајног дужника.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 377.448,43 377.448,43 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

365.493,63

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу,
а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне
зараде признат у трећи исплатни ред.
НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I и III исплатном реду оспорен је у износу од 29.040,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном
повериоцу од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1.395,00 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈевтић Светомир
38218 Лепосавић

а

У К У П Н О: 0,00 1.160.165,54 1.160.165,54 0,00 0,00 0,00 568.962,30 0,00 591.203,24

236 0,00 990.537,81 990.537,81 0,00 0,00 0,00 555.412,46 435.125,35 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е
обзиром да исти не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 169.627,73 169.627,73 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.549,84 0,00

0,00

0,00 0,00

156.077,89

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу,
а који према чл. 54. закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне
зараде признат у трећи исплатни ред.
НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I и III исплатном реду оспорен је у износу од 176.176,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном
повериоцу од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈоцић Дејан
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.766.433,40 2.766.433,40 0,00 85.600,84 0,00 921.753,62 0,00 1.759.078,94

237 0,00 2.217.139,56 2.217.139,56 0,00 85.600,84 0,00 884.604,84 1.246.933,88 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 549.293,84 549.293,84 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 37.148,78 0,00

0,00

0,00 0,00

512.145,06

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 85.600,84 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈоцић Раде
Богатић, Бадовинци, Милоша

Обилића 178

а

У К У П Н О: 0,00 1.218.587,81 1.218.587,81 0,00 0,00 0,00 253.765,07 0,00 964.822,74

238 0,00 847.764,19 847.764,19 0,00 0,00 0,00 241.810,27 605.953,92 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н  и з н о с
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а
обзиром да исти не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 370.823,62 370.823,62 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

358.868,82

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што га је сврстао у трећи исплатни ред. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске
управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈокић Алекса
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.487.446,23 1.487.446,23 0,00 0,00 0,00 397.368,02 0,00 1.090.078,21

239 0,00 1.073.187,78 1.073.187,78 0,00 0,00 0,00 385.771,49 687.416,29 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 414.258,45 414.258,45 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.596,53 0,00

0,00

0,00 0,00

402.661,92

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈокић Маринко
Обреновац, Улица 4 бр.5

а

У К У П Н О: 0,00 1.254.549,68 1.254.549,68 0,00 70.180,01 0,00 567.425,45 0,00 616.944,22

240 0,00 1.072.048,40 1.072.048,40 0,00 70.180,01 0,00 546.885,64 454.982,75 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 182.501,28 182.501,28 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.539,81 0,00

0,00

0,00 0,00

161.961,47

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 70.180,01 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈованићевић Гвозден
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.420.482,53 1.420.482,53 0,00 14.335,96 0,00 798.805,41 0,00 607.341,16

241 0,00 1.224.446,27 1.224.446,27 0,00 14.335,96 0,00 782.732,82 427.377,49 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 196.036,26 196.036,26 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 16.072,59 0,00

0,00

0,00 0,00

179.963,67

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 14.335,96 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈовановић Драган из Обреновца
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.233.870,81 1.233.870,81 0,00 1.734,71 0,00 329.886,35 0,00 902.249,75

242 0,00 865.812,70 865.812,70 0,00 1.734,71 0,00 317.931,55 546.146,44 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 368.058,11 368.058,11 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

356.103,31

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1734,71 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈовановић Горан
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.000.896,93 2.000.896,93 0,00 95.515,41 0,00 919.710,18 0,00 985.671,34

243 0,00 1.538.127,54 1.538.127,54 0,00 95.515,41 0,00 883.336,95 559.275,18 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 462.769,39 462.769,39 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 36.373,23 0,00

0,00

0,00 0,00

426.396,16

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 95515,41 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈовановић Миленко
11500 Уровци, Уровачка 3

а

У К У П Н О: 0,00 1.747.662,02 1.747.662,02 0,00 77.375,94 0,00 1.102.864,16 0,00 567.421,92

244 0,00 1.509.828,16 1.509.828,16 0,00 77.375,94 0,00 1.065.945,43 366.506,79 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 237.833,86 237.833,86 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 36.918,73 0,00

0,00

0,00 0,00

200.915,13

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈовановић Мирослав
10.октобра 126, 11500 Скела

а

У К У П Н О: 0,00 2.105.186,89 2.105.186,89 0,00 6.011,83 0,00 788.820,87 0,00 1.310.354,19

245 0,00 1.627.462,54 1.627.462,54 0,00 6.011,83 0,00 771.231,98 850.218,73 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 477.724,35 477.724,35 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 17.588,89 0,00

0,00

0,00 0,00

460.135,46

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа

Правни основ: Потраживања из радног односа

а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 6.011,83 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈовановић Ненад
11300 Смедерево, Балканска 56

а

У К У П Н О: 0,00 2.105.186,89 2.105.186,89 0,00 0,00 0,00 299.303,74 0,00 1.805.883,15

246 0,00 1.627.462,54 1.627.462,54 0,00 0,00 0,00 287.707,21 1.339.755,33 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 477.724,35 477.724,35 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.596,53 0,00

0,00

0,00 0,00

466.127,82

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа

Правни основ: Потраживања из радног односа

а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што га је сврстао у трећи исплатни ред док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника
дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на
минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈовановић Предраг
11000 Београд

а

У К У П Н О: 0,00 1.520.453,25 1.520.453,25 0,00 475,00 0,00 708.031,51 0,00 811.946,74

247 0,00 1.104.667,63 1.104.667,63 0,00 475,00 0,00 696.076,71 408.115,92 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 415.785,62 415.785,62 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

403.830,82

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 475,00 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈовановић Синиша из Смедерева
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.511.654,85 1.511.654,85 0,00 7.903,04 0,00 633.792,67 0,00 869.959,14

248 0,00 1.124.191,08 1.124.191,08 0,00 7.903,04 0,00 618.355,94 497.932,10 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 387.463,77 387.463,77 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 15.436,73 0,00

0,00

0,00 0,00

372.027,04

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.903,04 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈовановић Станко, Уб, Калинова
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.620.566,53 1.620.566,53 0,00 77.153,44 0,00 521.920,81 0,00 1.021.492,28

249 0,00 1.217.463,84 1.217.463,84 0,00 77.153,44 0,00 497.902,91 642.407,49 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 403.102,69 403.102,69 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 24.017,90 0,00

0,00

0,00 0,00

379.084,79

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.153,44 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈовановић Жељко из Обреновца,
Скела

56 Родољуба 210а Скела,
Обреновац

а

У К У П Н О: 0,00 1.658.411,11 1.658.411,11 0,00 4.951,29 0,00 312.431,33 0,00 1.341.028,49

250 0,00 1.257.807,33 1.257.807,33 0,00 4.951,29 0,00 300.476,53 952.379,51 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 400.603,78 400.603,78 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

388.648,98

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 4.951,29 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈовановић Живко
11080 Земун, Акробате Алексића

21/7

а

У К У П Н О: 0,00 2.007.290,08 2.007.290,08 0,00 91.623,75 0,00 1.040.281,27 0,00 875.385,06

251 0,00 1.563.038,02 1.563.038,02 0,00 91.623,75 0,00 1.011.110,81 460.303,46 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 444.252,06 444.252,06 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 29.170,46 0,00

0,00

0,00 0,00

415.081,60

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа

Правни основ: Потраживања из радног односа

а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 91.623,75 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈовановић Живорад
11030 Београд, Ратка Митровића

бр. 75ђ/15

а

У К У П Н О: 0,00 1.847.887,22 1.847.887,22 0,00 12.975,83 0,00 864.499,24 0,00 970.412,15

252 0,00 1.403.107,63 1.403.107,63 0,00 12.975,83 0,00 847.621,44 542.510,36 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 444.779,59 444.779,59 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 16.877,80 0,00

0,00

0,00 0,00

427.901,79

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 12.975,83 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈовић Томислав
11000 Београд, Перице Ивановића

15

а

У К У П Н О: 0,00 1.497.199,78 1.497.199,78 0,00 475,00 0,00 389.131,28 0,00 1.107.593,50

253 0,00 1.085.385,72 1.085.385,72 0,00 475,00 0,00 377.176,48 707.734,24 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 411.814,06 411.814,06 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

399.859,26

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа

Правни основ: Потраживања из радног односа

а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 475,00 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈуговић Ацо
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.771.613,68 1.771.613,68 0,00 76.245,18 0,00 353.046,48 0,00 1.342.322,02

254 0,00 1.338.608,03 1.338.608,03 0,00 76.245,18 0,00 337.703,95 924.658,90 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног дужника

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 433.005,65 433.005,65 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 15.342,53 0,00

0,00

0,00 0,00

417.663,12

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.245,18 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКапетановић Драган из Ваљева
Уб, Панбуковица, Нема улице бб

а

У К У П Н О: 0,00 1.243.001,13 1.243.001,13 0,00 0,00 0,00 347.602,54 0,00 895.398,59

255 0,00 875.248,64 875.248,64 0,00 0,00 0,00 335.647,74 539.600,90 Oспорени  износ
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

355.797,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су га је сврстао у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног
дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих
на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВладан Карадаревић
Заступник  Ђорђе Миховиловић, из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.093.473,29 2.093.473,29 0,00 77.375,94 0,00 654.042,12 0,00 1.362.055,23

256 0,00 1.650.959,09 1.650.959,09 0,00 77.375,94 0,00 633.136,67 940.446,48 Преостали  износ
п о т р а ж и в а њ а  ј е
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног дужника

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 442.514,20 442.514,20 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.905,45 0,00

0,00

0,00 0,00

421.608,75

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плата, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плата, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКаранфиловски Слободан
26000 Панчево, ул. Војвођански

булевар 48/4

а

У К У П Н О: 0,00 2.318.181,49 2.318.181,49 0,00 1.794,46 0,00 285.721,14 0,00 2.030.665,89

257 0,00 1.818.581,42 1.818.581,42 0,00 1.794,46 0,00 273.632,10 1.543.154,86 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 499.600,07 499.600,07 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.089,04 0,00

0,00

0,00 0,00

487.511,03

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа

Правни основ: Потраживања из радног односа

а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1.794,46 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКарна Илија из Београда
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.212.229,60 1.212.229,60 0,00 77.375,94 0,00 593.255,49 0,00 541.598,17

258 0,00 1.038.356,19 1.038.356,19 0,00 77.375,94 0,00 568.028,84 392.951,41 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 173.873,41 173.873,41 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 25.226,65 0,00

0,00

0,00 0,00

148.646,76

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКастратовић Љубиша
11500 Обреновац, ул. 4. бр. 20б

а

У К У П Н О: 0,00 1.705.700,07 1.705.700,07 0,00 66.780,94 0,00 991.753,23 0,00 647.165,90

259 0,00 1.493.113,40 1.493.113,40 0,00 66.780,94 0,00 955.123,63 471.208,83 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 212.586,67 212.586,67 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 36.629,60 0,00

0,00

0,00 0,00

175.957,07

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа

Правни основ: Потраживања из радног односа

а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 66.780,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКастратовић  Срђан
Обреновaц, ул. Краља Милутина

бр. 11

а

У К У П Н О: 0,00 3.121.528,86 3.121.528,86 0,00 96.215,37 0,00 2.101.735,37 0,00 923.578,12

260 0,00 2.546.377,47 2.546.377,47 0,00 96.215,37 0,00 2.021.668,10 428.494,00 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада у И исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 575.151,39 575.151,39 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 80.067,27 0,00

0,00

0,00 0,00

495.084,12

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у И исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 96.215,37 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКашерић  Веселин из Прибоја
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.319.629,32 1.319.629,32 0,00 3.724,70 0,00 466.286,19 0,00 849.618,43

261 0,00 945.474,47 945.474,47 0,00 3.724,70 0,00 453.606,61 488.143,16 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 374.154,85 374.154,85 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.679,58 0,00

0,00

0,00 0,00

361.475,27

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 3.724,70 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКаталина Драган
26227 Долово, ул. Лукреције

Анкуцић бр. 43

а

У К У П Н О: 0,00 2.218.399,37 2.218.399,37 0,00 77.152,90 0,00 735.073,03 0,00 1.406.173,44

262 0,00 1.721.023,64 1.721.023,64 0,00 77.152,90 0,00 708.406,77 935.463,97 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 497.375,73 497.375,73 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 26.666,26 0,00

0,00

0,00 0,00

470.709,47

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа

Правни основ: Потраживања из радног односа

а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.152,90 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКатић Милован
Бајина Башта, Јакали

а

У К У П Н О: 0,00 2.772.027,62 2.772.027,62 0,00 90.018,48 0,00 1.105.115,92 0,00 1.576.893,22

263 0,00 2.212.030,42 2.212.030,42 0,00 90.018,48 0,00 1.058.482,87 1.063.529,07 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 559.997,20 559.997,20 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 46.633,05 0,00

0,00

0,00 0,00

513.364,15

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа

Правни основ: Потраживања из радног односа

а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 90.018,48 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКљајић Стефан из Пожаревца
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.703.809,94 1.703.809,94 0,00 7.903,04 0,00 522.235,37 0,00 1.173.671,53

264 0,00 1.292.993,85 1.292.993,85 0,00 7.903,04 0,00 506.117,55 778.973,26 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 410.816,09 410.816,09 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 16.117,82 0,00

0,00

0,00 0,00

394.698,27

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.903,04 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКнежевић  Александра
Јурија Гагарина 110/27, Нови

Београд

а

У К У П Н О: 0,00 1.315.314,17 1.315.314,17 0,00 7.903,04 0,00 850.129,20 0,00 457.281,93

265 0,00 1.142.681,80 1.142.681,80 0,00 7.903,04 0,00 830.820,27 303.958,49Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 172.632,37 172.632,37 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 19.308,93 0,00

0,00

0,00 0,00

153.323,44

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.903,04 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКњегињић Милан
11080 Земун, Акробате Алексића

21/а

а

У К У П Н О: 0,00 1.243.085,39 1.243.085,39 0,00 1.038,62 0,00 991.918,11 0,00 250.128,66

266 0,00 1.086.611,78 1.086.611,78 0,00 1.038,62 0,00 975.736,78 109.836,38 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е
обзиром да исто не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 156.473,61 156.473,61 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 16.181,33 0,00

0,00

0,00 0,00

140.292,28

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу,
а који према чл. 54. закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне
зараде признат у трећи исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1.038,62 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКовачевић Божидар
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.322.730,35 1.322.730,35 0,00 18.672,62 0,00 946.128,19 0,00 357.929,54

267 0,00 1.132.694,15 1.132.694,15 0,00 18.672,62 0,00 921.669,33 192.352,20 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 190.036,20 190.036,20 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 24.458,86 0,00

0,00

0,00 0,00

165.577,34

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 18.672,62 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКовачевић  Дарко из Шапца
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.455.129,52 1.455.129,52 0,00 73.838,25 0,00 288.819,54 0,00 1.092.471,73

268 0,00 1.070.137,91 1.070.137,91 0,00 73.838,25 0,00 274.677,41 721.622,25 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 384.991,61 384.991,61 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 14.142,13 0,00

0,00

0,00 0,00

370.849,48

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања, ино плате са каматом
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања,ино плате са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 73.838,25 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКрезовић Славко из Београда
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.234.033,48 1.234.033,48 0,00 7.903,04 0,00 713.485,35 0,00 512.645,09

269 0,00 1.076.714,95 1.076.714,95 0,00 7.903,04 0,00 691.811,91 377.000,00 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 157.318,53 157.318,53 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 21.673,44 0,00

0,00

0,00 0,00

135.645,09

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.903,04 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКрњаја Слободан
Београд, Овча, Нушићева 41

а

У К У П Н О: 0,00 1.528.663,52 1.528.663,52 0,00 0,00 0,00 383.705,24 0,00 1.144.958,28

270 0,00 1.142.278,33 1.142.278,33 0,00 0,00 0,00 369.416,87 772.861,46 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 386.385,19 386.385,19 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 14.288,37 0,00

0,00

0,00 0,00

372.096,82

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКрњић Драган
 Бајина Башта, ул. Сремског

фронта 79

а

У К У П Н О: 0,00 1.867.186,98 1.867.186,98 0,00 5.988,22 0,00 306.167,93 0,00 1.555.030,83

271 0,00 1.405.298,12 1.405.298,12 0,00 5.988,22 0,00 294.006,17 1.105.303,73 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 461.888,86 461.888,86 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.161,76 0,00

0,00

0,00 0,00

449.727,10

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 5.988,22 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКрстевски Марко
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.277.290,05 1.277.290,05 0,00 3.610,32 0,00 302.304,96 0,00 971.374,77

272 0,00 905.260,63 905.260,63 0,00 3.610,32 0,00 290.181,11 611.469,20 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 372.029,42 372.029,42 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.123,85 0,00

0,00

0,00 0,00

359.905,57

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 3.610,32 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКрстинић Стеван
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.420.645,43 1.420.645,43 0,00 69.319,48 0,00 237.403,76 0,00 1.113.922,19

273 0,00 1.029.956,09 1.029.956,09 0,00 69.319,48 0,00 220.440,81 740.195,80 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 390.689,34 390.689,34 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 16.962,95 0,00

0,00

0,00 0,00

373.726,39

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 69.319,48 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКрунић Славко
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.214.593,12 1.214.593,12 0,00 475,00 0,00 421.692,34 0,00 792.425,78

274 0,00 846.840,63 846.840,63 0,00 475,00 0,00 409.737,54 436.628,09 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

355.797,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 475,00 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКујовић Милија
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.975.750,13 1.975.750,13 0,00 66.780,94 0,00 1.188.895,09 0,00 720.074,10

275 0,00 1.685.065,27 1.685.065,27 0,00 66.780,94 0,00 1.140.816,82 477.467,51 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 290.684,86 290.684,86 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 48.078,27 0,00

0,00

0,00 0,00

242.606,59

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 66.780,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКукић Милош
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.259.951,64 1.259.951,64 0,00 7.903,04 0,00 947.670,24 0,00 304.378,36

276 0,00 1.098.223,81 1.098.223,81 0,00 7.903,04 0,00 926.628,81 163.691,96 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 161.727,83 161.727,83 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 21.041,43 0,00

0,00

0,00 0,00

140.686,40

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.903,04 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКулишић Љубомир
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.315.001,13 1.315.001,13 0,00 0,00 0,00 740.278,73 0,00 574.722,40

277 0,00 947.248,64 947.248,64 0,00 0,00 0,00 728.158,31 219.090,33 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.120,42 0,00

0,00

0,00 0,00

355.632,07

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКусало Петар
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.163.246,22 1.163.246,22 0,00 77.177,51 0,00 648.890,16 0,00 437.178,55

278 0,00 994.391,77 994.391,77 0,00 77.177,51 0,00 621.412,54 295.801,72 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 168.854,45 168.854,45 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 27.477,62 0,00

0,00

0,00 0,00

141.376,83

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.177,51 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКузмановић Златко
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.519.774,62 1.519.774,62 0,00 1.285,29 0,00 514.860,57 0,00 1.003.628,76

279 0,00 1.105.094,11 1.105.094,11 0,00 1.285,29 0,00 502.905,77 600.903,05 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 414.680,51 414.680,51 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

402.725,71

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1.285,29 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЛакић Слободан
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.277.760,53 1.277.760,53 0,00 7.795,20 0,00 574.236,71 0,00 695.728,62

280 0,00 904.320,39 904.320,39 0,00 7.795,20 0,00 561.628,60 334.896,59 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 373.440,14 373.440,14 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.608,11 0,00

0,00

0,00 0,00

360.832,03

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.795,20 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЛазаревић Мара
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.282.770,09 2.282.770,09 0,00 62.400,98 0,00 939.721,23 0,00 1.280.647,88

281 0,00 1.716.331,49 1.716.331,49 0,00 62.400,98 0,00 927.113,12 726.817,39 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 566.438,60 566.438,60 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.608,11 0,00

0,00

0,00 0,00

553.830,49

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 62.400,98 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЛазић Борисав
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.184.778,52 2.184.778,52 0,00 76.865,52 0,00 659.182,86 0,00 1.448.730,14

282 0,00 1.693.622,25 1.693.622,25 0,00 76.865,52 0,00 636.781,94 979.974,79 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 491.156,27 491.156,27 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 22.400,92 0,00

0,00

0,00 0,00

468.755,35

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.865,52 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЛековић Радуша
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.059.331,60 1.059.331,60 0,00 77.375,94 0,00 315.295,54 0,00 666.660,12

283 0,00 899.031,23 899.031,23 0,00 77.375,94 0,00 295.734,84 525.920,45 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 160.300,37 160.300,37 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 19.560,70 0,00

0,00

0,00 0,00

140.739,67

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЛеничанин Александар
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.641.948,21 1.641.948,21 0,00 77.138,01 0,00 532.092,47 0,00 1.032.717,73

284 0,00 1.237.357,92 1.237.357,92 0,00 77.138,01 0,00 505.389,37 654.830,54 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 404.590,29 404.590,29 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 26.703,10 0,00

0,00

0,00 0,00

377.887,19

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.138,01 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЛеповић Рајко
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.195.001,13 1.195.001,13 0,00 0,00 0,00 348.167,26 0,00 846.833,87

285 0,00 827.248,64 827.248,64 0,00 0,00 0,00 348.167,26 479.081,38 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

367.752,49

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду 4.Ст.181/13 од 13.10.2015.године исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања усвојена на испитном рочишту 04.03.2015.године, тако што уместо "СМАТРАЈУ СЕ УТВРЂЕНИМ ОДНОСНО ОСПОРЕНИМ"
потраживања следећег стечајног повериоца у првом исплатном реду износ од 14433,62 динара, у трећем исплатном реду износ од 348167,26 динара, треба да стоји "СМАТРАЈУ СЕ УТВРЂЕНИМ ОДНОСНО ОСПОРЕНИМ" потраживања следећег стечајног повериоца у
првом исплатном реду износ од 0,00 динара, у трећем исплатном реду износ од 348167,26динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРадован Лешевић
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.255.480,42 1.255.480,42 0,00 788,06 0,00 255.312,54 0,00 999.379,82

286 0,00 881.560,37 881.560,37 0,00 788,06 0,00 243.357,74 637.414,57 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 373.920,05 373.920,05 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

361.965,25

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 788,06 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЛукић Радоња
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.509.946,52 1.509.946,52 0,00 1.773,86 0,00 479.296,10 0,00 1.028.876,56

287 0,00 1.097.825,96 1.097.825,96 0,00 1.773,86 0,00 467.258,20 628.793,90 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 412.120,56 412.120,56 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.037,90 0,00

0,00

0,00 0,00

400.082,66

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 21.296,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу од
стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1773,86 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЛукић Ненад
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.784.911,12 1.784.911,12 0,00 1.310,99 0,00 259.738,14 0,00 1.523.861,99

288 0,00 1.328.736,85 1.328.736,85 0,00 1.310,99 0,00 247.783,34 1.079.642,52Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 456.174,27 456.174,27 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

444.219,47

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 21.296,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1310,99 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЛуковић Богомир
Зубин поток, Клечке

а

У К У П Н О: 0,00 1.688.723,48 1.688.723,48 0,00 17.225,89 0,00 496.237,57 0,00 1.175.260,02

289 0,00 1.272.394,43 1.272.394,43 0,00 17.225,89 0,00 477.796,08 777.372,46 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е
обзиром да исто не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 416.329,05 416.329,05 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 18.441,49 0,00

0,00

0,00 0,00

397.887,56

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу,
а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне
зараде признат у трећи исплатни ред
НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I и III исплатном реду оспорен је у износу од 180.084,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном
повериоцу од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 17225,89 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЛуковић Родољуб
Панчево, 7 Јула 027а

а

У К У П Н О: 0,00 1.470.965,70 1.470.965,70 0,00 0,00 0,00 436.138,50 0,00 1.034.827,20

290 0,00 1.059.151,64 1.059.151,64 0,00 0,00 0,00 424.466,34 634.685,30 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 411.814,06 411.814,06 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.672,16 0,00

0,00

0,00 0,00

400.141,90

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЉеваја Жељко
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.937.363,19 1.937.363,19 0,00 76.652,20 0,00 772.255,91 0,00 1.088.455,08

291 0,00 1.483.340,05 1.483.340,05 0,00 76.652,20 0,00 743.241,96 663.445,89 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 454.023,14 454.023,14 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 29.013,95 0,00

0,00

0,00 0,00

425.009,19

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.652,20 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЉубичић Милица
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.426.054,63 1.426.054,63 0,00 85.491,78 0,00 792.431,59 0,00 548.131,26

292 0,00 1.228.383,88 1.228.383,88 0,00 85.491,78 0,00 767.852,34 375.039,76 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а  и з н о с
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а
обзиром да исти не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.  Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада у И исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
признат  у  трећи
исплатни  ред.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 197.670,75 197.670,75 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 24.579,25 0,00

0,00

0,00 0,00

173.091,50

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу,
а који према чл. 54. закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне
зараде признат у трећи исплатни ред
НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I и III исплатном реду оспорен је у износу од 105.512,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном
повериоцу од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 85.491,78 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЉубичић Милош
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.591.864,15 1.591.864,15 0,00 81.853,34 0,00 708.406,25 0,00 801.604,56

293 0,00 1.362.007,36 1.362.007,36 0,00 81.853,34 0,00 676.532,40 603.621,62 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 229.856,79 229.856,79 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 31.873,85 0,00

0,00

0,00 0,00

197.982,94

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 150.040,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 81853,34 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМаксимовић Бранислав
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.487.281,45 1.487.281,45 0,00 0,00 0,00 221.715,00 0,00 1.265.566,45

294 0,00 1.072.792,27 1.072.792,27 0,00 0,00 0,00 221.356,77 851.435,50 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 414.489,18 414.489,18 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 358,23 0,00

0,00

0,00 0,00

414.130,95

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМаксимовић Живислав
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.502.215,45 2.502.215,45 0,00 42.944,58 0,00 842.059,13 0,00 1.617.211,74

295 0,00 1.987.256,88 1.987.256,88 0,00 42.944,58 0,00 824.301,66 1.120.010,64 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 514.958,57 514.958,57 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 17.757,47 0,00

0,00

0,00 0,00

497.201,10

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа

Правни основ: Потраживања из радног односа

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима
НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 188.760,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 42944,58 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМанисијевић Миодраг
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.389.813,72 1.389.813,72 0,00 0,00 0,00 506.194,86 0,00 883.618,86

296 0,00 1.207.068,49 1.207.068,49 0,00 0,00 0,00 491.295,24 715.773,25 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 182.745,23 182.745,23 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 14.899,62 0,00

0,00

0,00 0,00

167.845,61

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМанчић Мирослав
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.799.508,58 1.799.508,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799.508,58

297 0,00 1.402.037,37 1.402.037,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.402.037,37 П р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е
о с п о р а в а  с е  у
ц е л о с т и .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 397.471,21 397.471,21 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

397.471,21

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
пријављено потраживање оспорио  у целости обзиром да исто не постоји у пословним књигама стечајног дужника.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМандић Драган
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.549.692,28 1.549.692,28 0,00 5.502,64 0,00 593.167,91 0,00 951.021,73

298 0,00 1.162.360,57 1.162.360,57 0,00 5.502,64 0,00 576.090,52 580.767,41 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е
обзиром да исто не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 387.331,71 387.331,71 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 17.077,39 0,00

0,00

0,00 0,00

370.254,32

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред.  Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу,
а који према чл. 54. закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне
зараде признат у трећи исплатни ред.
НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I и III исплатном реду оспорен је у износу од 157.784,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном
повериоцу од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 5502,64 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМарчић Зоран
11000 Београд, Ул.Јабучка бр.11

а

У К У П Н О: 0,00 1.032.029,27 1.032.029,27 0,00 0,00 0,00 609.192,21 0,00 422.837,06

299 0,00 883.937,22 883.937,22 0,00 0,00 0,00 597.237,41 286.699,81Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 148.092,05 148.092,05 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

136.137,25

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I и III исплатном реду оспорен је у износу од 188.760,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном
повериоцу од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 0,00 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМарић Радиша
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.744.877,54 1.744.877,54 0,00 10.311,86 0,00 1.234.660,37 0,00 499.905,31

301 0,00 1.342.143,01 1.342.143,01 0,00 10.311,86 0,00 1.211.145,55 120.685,60Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 402.734,53 402.734,53 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 23.514,82 0,00

0,00

0,00 0,00

379.219,71

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 10.311,86 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМаринковић Горан
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.636.355,38 1.636.355,38 0,00 66.597,28 0,00 591.832,27 0,00 977.925,83

302 0,00 1.236.120,12 1.236.120,12 0,00 66.597,28 0,00 570.027,79 599.495,05 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 400.235,26 400.235,26 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 21.804,48 0,00

0,00

0,00 0,00

378.430,78

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 66597,28 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМаринковић Хранислав
11070 Београд, Бул. Зорана

Ђинђића бр. 90

а

У К У П Н О: 0,00 1.633.813,94 1.633.813,94 0,00 77.375,94 0,00 635.107,60 0,00 921.330,40

303 0,00 1.236.089,32 1.236.089,32 0,00 77.375,94 0,00 616.095,43 542.617,95 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 397.724,62 397.724,62 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 19.012,17 0,00

0,00

0,00 0,00

378.712,45

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМаринковић Веселин
11070 Београд, Булевар Зорана

Ђинђића бр. 90/47

а

У К У П Н О: 0,00 2.844.432,90 2.844.432,90 0,00 77.375,94 0,00 1.687.579,66 0,00 1.079.477,30

304 0,00 2.237.059,05 2.237.059,05 0,00 77.375,94 0,00 1.621.332,88 538.350,23 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 607.373,85 607.373,85 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 66.246,78 0,00

0,00

0,00 0,00

541.127,07

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМарјановић Бранимир
11500 Обреновац, Богољуба

Урошевића 37

а

У К У П Н О: 0,00 1.171.837,65 1.171.837,65 0,00 11.734,72 0,00 488.092,42 0,00 672.010,51

305 0,00 1.007.915,20 1.007.915,20 0,00 11.734,72 0,00 467.365,33 528.815,15 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 163.922,45 163.922,45 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.727,09 0,00

0,00

0,00 0,00

143.195,36

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 11.734,72 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМарковић Дара
Љјиг, Мионица

а

У К У П Н О: 0,00 961.671,65 961.671,65 0,00 79.623,92 0,00 264.646,30 0,00 617.401,43

306 0,00 803.344,15 803.344,15 0,00 79.623,92 0,00 244.816,26 478.903,97 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 158.327,50 158.327,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 19.830,04 0,00

0,00

0,00 0,00

138.497,46

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 79.623,92 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМарковић Драган
11500 Обреновац, ул. 4 бр. 20а

а

У К У П Н О: 0,00 1.417.354,61 1.417.354,61 0,00 0,00 0,00 374.290,17 0,00 1.043.064,44

307 0,00 1.035.641,80 1.035.641,80 0,00 0,00 0,00 360.468,09 675.173,71 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 381.712,81 381.712,81 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.822,08 0,00

0,00

0,00 0,00

367.890,73

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 0,00 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМарковић Марко
11500 Обреновац, Милоша

Обреновића бр. 25

а

У К У П Н О: 0,00 1.762.415,90 1.762.415,90 0,00 80.520,61 0,00 942.959,78 0,00 738.935,51

308 0,00 1.347.570,20 1.347.570,20 0,00 80.520,61 0,00 914.906,39 352.143,20 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 414.845,70 414.845,70 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 28.053,39 0,00

0,00

0,00 0,00

386.792,31

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 80.520,61 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМарковић Милорад
11000 Београд-Котеж, А. Шеноа

бр.5/2/8

а

У К У П Н О: 0,00 1.245.776,20 1.245.776,20 0,00 77.375,94 0,00 808.769,26 0,00 359.631,00

309 0,00 1.070.896,08 1.070.896,08 0,00 77.375,94 0,00 779.980,59 213.539,55 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 174.880,12 174.880,12 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 28.788,67 0,00

0,00

0,00 0,00

146.091,45

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМарковић Савица
11000 Београд, Црнотравска 11

а

У К У П Н О: 0,00 984.772,74 984.772,74 0,00 7.903,04 0,00 624.517,86 0,00 352.351,84

310 0,00 839.810,51 839.810,51 0,00 7.903,04 0,00 605.200,91 226.706,56 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 144.962,23 144.962,23 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 19.316,95 0,00

0,00

0,00 0,00

125.645,28

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.903,04 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМарковић Снежана
11000 Београд-Котеж, А. Шеноа 5

а

У К У П Н О: 0,00 1.012.716,14 1.012.716,14 0,00 116.274,10 0,00 586.214,03 0,00 310.228,01

311 0,00 853.740,95 853.740,95 0,00 109.280,87 0,00 568.327,74 176.132,34 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 158.975,19 158.975,19 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6.993,23 0,00 17.886,29 0,00

0,00

0,00 0,00

134.095,67

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМартиновић Милан
11070 Београд, Шпанских бораца

24а/1

а

У К У П Н О: 0,00 2.414.599,56 2.414.599,56 0,00 77.375,94 0,00 925.783,55 0,00 1.411.440,07

312 0,00 1.840.955,47 1.840.955,47 0,00 77.375,94 0,00 891.618,74 871.960,79 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 573.644,09 573.644,09 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 34.164,81 0,00

0,00

0,00 0,00

539.479,28

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМатић Горан
14210 Уб, Прве пролетерске

бригаде број 13

а

У К У П Н О: 0,00 1.616.722,31 1.616.722,31 0,00 0,00 0,00 394.749,93 0,00 1.221.972,38

313 0,00 1.221.198,49 1.221.198,49 0,00 0,00 0,00 381.147,02 840.051,47 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е
обзиром да исто не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 395.523,82 395.523,82 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.602,91 0,00

0,00

0,00 0,00

381.920,91

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМатић Горан
11000 Београд, Хусинских рудара

12-14

а

У К У П Н О: 0,00 918.699,73 918.699,73 0,00 0,00 0,00 242.395,53 0,00 676.304,20

314 0,00 767.491,89 767.491,89 0,00 0,00 0,00 228.792,62 538.699,27Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 151.207,84 151.207,84 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.602,91 0,00

0,00

0,00 0,00

137.604,93

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМатић Милан
Лозница, Његошева 7

а

У К У П Н О: 0,00 2.148.321,39 2.148.321,39 0,00 69.472,90 0,00 584.136,95 0,00 1.494.711,54

315 0,00 1.695.586,68 1.695.586,68 0,00 68.525,00 0,00 557.266,17 1.069.795,51 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 452.734,71 452.734,71 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

947,90 0,00 26.870,78 0,00

0,00

0,00 0,00

424.916,03

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 69472,90динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМатић Небојша
из Београда, ул.Мике Аласа број 8

је ПОВУКАО ову пријаву
потраживања 24.7.2014.г.

У К У П Н О: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:
Правни основ:

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМатић Милорад
14210 Уб, Шарбане,

а

У К У П Н О: 0,00 1.315.001,13 1.315.001,13 0,00 0,00 0,00 470.951,85 0,00 844.049,28

318 0,00 947.248,64 947.248,64 0,00 0,00 0,00 458.997,05 488.251,59 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

355.797,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМатијевић Миодраг
11080 Земун, Војни пут бр.525/1

а

У К У П Н О: 0,00 1.630.665,70 1.630.665,70 0,00 77.152,90 0,00 502.084,73 0,00 1.051.428,07

319 0,00 1.228.435,72 1.228.435,72 0,00 77.152,90 0,00 479.118,20 672.164,62 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 402.229,98 402.229,98 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 22.966,53 0,00

0,00

0,00 0,00

379.263,45

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.152,90 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМедић Душан
23000 Зрењанин, Панчевачка бб

а

У К У П Н О: 0,00 1.505.810,39 1.505.810,39 0,00 195.870,82 0,00 523.142,02 0,00 786.797,55

320 0,00 1.119.799,89 1.119.799,89 0,00 186.686,53 0,00 508.850,21 424.263,15 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 386.010,50 386.010,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

9.184,29 0,00 14.291,81 0,00

0,00

0,00 0,00

362.534,40

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМедић Сава
Лазаревац, ул. Д.П. Шана број 16

а

У К У П Н О: 0,00 1.233.655,36 1.233.655,36 0,00 0,00 0,00 414.325,40 0,00 819.329,96

321 0,00 861.308,57 861.308,57 0,00 0,00 0,00 402.370,60 458.937,97 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 372.346,79 372.346,79 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

360.391,99

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМицкоски Милан
11500 Звечка, Обреновац, ул.

Д.Вуковића Корчагина бр.9

а

У К У П Н О: 0,00 1.543.312,37 1.543.312,37 0,00 77.375,94 0,00 550.842,01 0,00 915.094,42

322 0,00 1.153.600,78 1.153.600,78 0,00 77.375,94 0,00 534.259,34 541.965,50 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 389.711,59 389.711,59 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 16.582,67 0,00

0,00

0,00 0,00

373.128,92

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМићановић Иван
15314 Костајник, Крупањ

а

У К У П Н О: 0,00 1.394.262,06 1.394.262,06 0,00 0,00 0,00 310.055,50 0,00 1.084.206,56

323 0,00 1.009.413,37 1.009.413,37 0,00 0,00 0,00 298.100,70 711.312,67 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 384.848,69 384.848,69 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

372.893,89

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а.
Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМићић Владимир
Београд, Арсенија Чарнојевића

157

а

У К У П Н О: 0,00 1.195.001,13 1.195.001,13 0,00 0,00 0,00 296.947,78 0,00 898.053,35

324 0,00 827.248,64 827.248,64 0,00 0,00 0,00 284.992,98 542.255,66 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

355.797,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а.
Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМихаиловић Миодраг
14213 Памбуковица ББ

а

У К У П Н О: 0,00 1.570.965,70 1.570.965,70 0,00 0,00 0,00 422.135,61 0,00 1.148.830,09

325 0,00 1.159.151,64 1.159.151,64 0,00 0,00 0,00 410.180,81 748.970,83 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 411.814,06 411.814,06 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

399.859,26

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМихаиловић Зоран
11500 Обреновац, Краља Милана

20

б

У К У П Н О: 0,00 1.496.742,49 1.496.742,49 0,00 77.169,91 0,00 325.058,23 0,00 1.094.514,35

326 0,00 1.108.223,39 1.108.223,39 0,00 77.169,91 0,00 304.189,99 726.863,49 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 388.519,10 388.519,10 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.868,24 0,00

0,00

0,00 0,00

367.650,86

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

б. Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу
са одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.169,91 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМијаиловић Милован
14210 Уб, село Тврдојевац

б

У К У П Н О: 0,00 1.304.105,87 1.304.105,87 0,00 1.682,25 0,00 314.453,69 0,00 987.969,93

327 0,00 932.693,60 932.693,60 0,00 1.682,25 0,00 302.498,89 628.512,46 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 371.412,27 371.412,27 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

359.457,47

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

б. НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I и III исплатном реду оспорен је у износу од 41.624,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном
повериоцу од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1.682,25 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМијаиловић Златко
Мионица, Г. Мушић

а

У К У П Н О: 0,00 1.446.408,87 1.446.408,87 0,00 129.288,26 0,00 209.986,18 0,00 1.107.134,43

328 0,00 1.053.323,05 1.053.323,05 0,00 129.288,26 0,00 190.683,10 733.351,69 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 393.085,82 393.085,82 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 19.303,08 0,00

0,00

0,00 0,00

373.782,74

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 129.288,26 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМијајловић Ненад
11000 Београд, Црвених храстова

број 9/14

а

У К У П Н О: 0,00 3.619.532,76 3.619.532,76 0,00 31.347,11 0,00 1.211.681,53 0,00 2.376.504,12

329 0,00 2.732.170,87 2.732.170,87 0,00 31.347,11 0,00 1.167.723,97 1.533.099,79 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 887.361,89 887.361,89 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 43.957,56 0,00

0,00

0,00 0,00

843.404,33

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 31.347,11 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМијовић Владан
11232 Београд-Рипањ,

Степашиновац 2

а

У К У П Н О: 0,00 1.524.663,99 1.524.663,99 0,00 0,00 0,00 385.687,92 0,00 1.138.976,07

330 0,00 1.138.812,49 1.138.812,49 0,00 0,00 0,00 372.110,56 766.701,93 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 385.851,50 385.851,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.577,36 0,00

0,00

0,00 0,00

372.274,14

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 0,00 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМилановић Драган
Јаково, Палих бораца 46

а

У К У П Н О: 0,00 2.061.819,96 2.061.819,96 0,00 76.900,94 0,00 1.485.328,67 0,00 499.590,35

331 0,00 1.765.599,75 1.765.599,75 0,00 76.900,94 0,00 1.427.617,63 261.081,18 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 296.220,21 296.220,21 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 57.711,04 0,00

0,00

0,00 0,00

238.509,17

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 79.900,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМиленковић Оливер
Змај Јовина број 44

а

У К У П Н О: 0,00 1.833.425,31 1.833.425,31 0,00 4.781,53 0,00 395.964,87 0,00 1.432.678,91

332 0,00 1.395.368,34 1.395.368,34 0,00 4.781,53 0,00 383.795,90 1.006.790,91 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 438.056,97 438.056,97 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.168,97 0,00

0,00

0,00 0,00

425.888,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 41.624,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу од
стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 4781,53 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМилић Рајко
Мионица, Гуњица

а

У К У П Н О: 0,00 1.468.154,53 1.468.154,53 0,00 79.312,15 0,00 308.428,52 0,00 1.080.413,86

333 0,00 1.073.506,72 1.073.506,72 0,00 79.312,15 0,00 286.069,02 708.125,55 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 394.647,81 394.647,81 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 22.359,50 0,00

0,00

0,00 0,00

372.288,31

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 126.808,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 79312,15 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМилићевић Радивоје
14210 Уб, Бајевац

а

У К У П Н О: 0,00 1.195.001,13 1.195.001,13 0,00 0,00 0,00 384.281,24 0,00 810.719,89

334 0,00 827.248,64 827.248,64 0,00 0,00 0,00 372.326,44 454.922,20 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

355.797,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМилинковић Весо
15000 Шабац, Стефана
Првовенчамог број 105

а

У К У П Н О: 0,00 1.794.535,36 1.794.535,36 0,00 5.502,64 0,00 753.766,07 0,00 1.035.266,65

335 0,00 1.364.957,57 1.364.957,57 0,00 5.502,64 0,00 736.234,20 623.220,73 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 429.577,79 429.577,79 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 17.531,87 0,00

0,00

0,00 0,00

412.045,92

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I и III исплатном реду оспорен је у износу од 157.784,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном
повериоцу од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 5502,64 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМилојевић Алекса
Лепосавић, Рударска 24

а

У К У П Н О: 0,00 2.239.046,88 2.239.046,88 0,00 71.192,92 0,00 1.171.742,42 0,00 996.111,54

336 0,00 1.766.393,07 1.766.393,07 0,00 71.192,92 0,00 1.134.531,70 560.668,45 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 472.653,81 472.653,81 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 37.210,72 0,00

0,00

0,00 0,00

435.443,09

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 71192,92 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМилојевић Милан
Јабучка 2/9, 11000 Београд

а

У К У П Н О: 0,00 1.470.965,70 1.470.965,70 0,00 0,00 0,00 620.507,94 0,00 850.457,76

337 0,00 1.059.151,64 1.059.151,64 0,00 0,00 0,00 608.177,76 450.973,88Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 411.814,06 411.814,06 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.330,18 0,00

0,00

0,00 0,00

399.483,88

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМилојевић Новица

а

У К У П Н О: 0,00 1.255.315,34 1.255.315,34 0,00 176.351,35 0,00 416.518,43 0,00 662.445,56

338 0,00 1.066.687,39 1.066.687,39 0,00 171.120,00 0,00 401.707,14 493.860,25 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 188.627,95 188.627,95 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.231,35 0,00 14.811,29 0,00

0,00

0,00 0,00

168.585,31

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду 4.Ст.181/13 од 13.10.2015.године исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања усвојена на испитном рочишту 04.03.2015.године, тако што уместо "СМАТРАЈУ СЕ УТВРЂЕНИМ ОДНОСНО ОСПОРЕНИМ"
потраживања следећег стечајног повериоца у првом исплатном реду износ од 133881,94 динара, у трећем исплатном реду износ од 458987,84 динара, треба да стоји "СМАТРАЈУ СЕ УТВРЂЕНИМ ОДНОСНО ОСПОРЕНИМ" потраживања следећег стечајног повериоца
у првом исплатном реду износ од 176351,35 динара, у трећем исплатном реду износ од 416518,43 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМилосављевић Милан
14210 Совљак, Уб

а

У К У П Н О: 0,00 1.908.425,24 1.908.425,24 0,00 4.434,40 0,00 936.741,81 0,00 967.249,03

339 0,00 1.470.949,71 1.470.949,71 0,00 4.434,40 0,00 917.615,30 548.900,01 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 437.475,53 437.475,53 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 19.126,51 0,00

0,00

0,00 0,00

418.349,02

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 4.434,40 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМилосављевић Вукадин
14000 Ваљево, Гулије

а

У К У П Н О: 0,00 1.315.001,13 1.315.001,13 0,00 0,00 0,00 454.253,78 0,00 860.747,35

340 0,00 947.248,64 947.248,64 0,00 0,00 0,00 442.298,98 504.949,66Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

355.797,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМилошеска Љубица
11300 Смедерево, Црногорска 1

а

У К У П Н О: 0,00 826.475,59 826.475,59 0,00 1.820,31 0,00 287.601,10 0,00 537.054,18

341 0,00 680.029,56 680.029,56 0,00 1.820,31 0,00 272.756,24 405.453,01 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 146.446,03 146.446,03 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 14.844,86 0,00

0,00

0,00 0,00

131.601,17

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1.820,31 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМилошевић Андрија
15215 Прово

а

У К У П Н О: 0,00 1.741.256,34 1.741.256,34 0,00 9.384,36 0,00 1.233.864,19 0,00 498.007,79

342 0,00 1.339.512,61 1.339.512,61 0,00 9.384,36 0,00 1.209.442,65 120.685,60 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 401.743,73 401.743,73 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 24.421,54 0,00

0,00

0,00 0,00

377.322,19

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 9.384,36 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМиловановић Милан
Јамен, ул.Војвођанска 42

а

У К У П Н О: 0,00 1.286.663,94 1.286.663,94 0,00 2.597,75 0,00 443.718,84 0,00 840.347,35

344 0,00 913.175,81 913.175,81 0,00 2.597,75 0,00 431.398,47 479.179,59 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 373.488,13 373.488,13 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.320,37 0,00

0,00

0,00 0,00

361.167,76

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I и III исплатном реду оспорен је у износу од 47.432,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном
повериоцу од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 2.597,75 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМиловановић Мирослав
ул. Бачког батаљона 7

а

У К У П Н О: 0,00 1.207.122,26 1.207.122,26 0,00 1.024,38 0,00 289.021,09 0,00 917.076,79

345 0,00 839.635,50 839.635,50 0,00 1.024,38 0,00 276.508,87 562.102,25 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.486,76 367.486,76 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.512,22 0,00

0,00

0,00 0,00

354.974,54

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1.024,38 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМиловановић Раде
14210 Уб, село Гвозденовић

а

У К У П Н О: 0,00 1.195.001,13 1.195.001,13 0,00 0,00 0,00 317.720,59 0,00 877.280,54

346 0,00 827.248,64 827.248,64 0,00 0,00 0,00 305.765,79 521.482,85Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

355.797,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМилутиновић Миленко
Петра Коњовића 12ђ/21, 11000

Београд

а

У К У П Н О: 0,00 1.072.186,83 1.072.186,83 0,00 77.375,94 0,00 430.979,77 0,00 563.831,12

348 0,00 911.493,98 911.493,98 0,00 77.375,94 0,00 410.046,46 424.071,58 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 160.692,85 160.692,85 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.933,31 0,00

0,00

0,00 0,00

139.759,54

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМилутиновић Предраг
11500 Звечка, Посавски
партизански одред 22

а

У К У П Н О: 0,00 1.588.555,50 1.588.555,50 0,00 4.806,45 0,00 364.329,47 0,00 1.219.419,58

349 0,00 1.164.156,05 1.164.156,05 0,00 4.806,45 0,00 352.293,59 807.056,01 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 424.399,45 424.399,45 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.035,88 0,00

0,00

0,00 0,00

412.363,57

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 4.806,45 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМиљковић Бобан
19320 Кладово, Хајдук Вељкова 43

а

У К У П Н О: 0,00 1.315.001,13 1.315.001,13 0,00 0,00 0,00 559.464,13 0,00 755.537,00

350 0,00 947.248,64 947.248,64 0,00 0,00 0,00 547.509,33 399.739,31Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

355.797,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМиљковић Предраг
16222 Предејане (Лесковац)

а

У К У П Н О: 0,00 1.662.726,27 1.662.726,27 0,00 11.901,64 0,00 831.677,54 0,00 819.147,09

351 0,00 1.238.689,11 1.238.689,11 0,00 11.901,64 0,00 816.811,50 409.975,97 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 424.037,16 424.037,16 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 14.866,04 0,00

0,00

0,00 0,00

409.171,12

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМиљуш Никола
Драгојла Дудића 7/6,11000 Београд

а

У К У П Н О: 0,00 1.230.609,87 1.230.609,87 0,00 6.925,29 0,00 409.021,52 0,00 814.663,06

352 0,00 862.666,80 862.666,80 0,00 6.925,29 0,00 396.993,12 458.748,39 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.943,07 367.943,07 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.028,40 0,00

0,00

0,00 0,00

355.914,67

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 15.488,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу од
стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 6925,29 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМирческа Славка
Београд, Доктора Ивана Рибара

7/5

а

У К У П Н О: 0,00 737.189,54 737.189,54 0,00 0,00 0,00 97.268,00 0,00 639.921,54

353 0,00 597.135,26 597.135,26 0,00 0,00 0,00 97.268,00 499.867,26 О с п о р а в а  с е
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е  у
ц е л о с т и .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 140.054,28 140.054,28 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

140.054,28

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
пријављено потраживање оспорио у целости  обзиром да исто не постоји у пословним књигама стечајног дужника.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМирковић Радомир
38521 Партеш, Гњилане

а

У К У П Н О: 0,00 1.590.965,70 1.590.965,70 0,00 0,00 0,00 623.157,90 0,00 967.807,80

354 0,00 1.179.151,64 1.179.151,64 0,00 0,00 0,00 605.115,07 574.036,57Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 411.814,06 411.814,06 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 18.042,83 0,00

0,00

0,00 0,00

393.771,23

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а.
Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМитић Вељо
18412 Асановац

а

У К У П Н О: 0,00 1.529.295,15 1.529.295,15 0,00 76.968,92 0,00 597.876,02 0,00 854.450,21

355 0,00 1.137.371,02 1.137.371,02 0,00 76.968,92 0,00 575.750,46 484.651,64Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 391.924,13 391.924,13 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 22.125,56 0,00

0,00

0,00 0,00

369.798,57

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I  исплатном реду оспорен је у износу од 188.760,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.968,92 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМитровић Драган
14210 Уб, Гуњевац

а

У К У П Н О: 0,00 1.883.079,19 1.883.079,19 0,00 77.375,94 0,00 440.129,66 0,00 1.365.573,59

356 0,00 1.440.057,51 1.440.057,51 0,00 77.375,94 0,00 411.361,01 951.320,56Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 443.021,68 443.021,68 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 28.768,65 0,00

0,00

0,00 0,00

414.253,03

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 188.760,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7735,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМитровић Мило
11000 Београд, Др Ивана Рибара

158

а

У К У П Н О: 0,00 1.315.001,13 1.315.001,13 0,00 0,00 0,00 477.570,03 0,00 837.431,10

357 0,00 947.248,64 947.248,64 0,00 0,00 0,00 447.965,34 499.283,30Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 29.604,69 0,00

0,00

0,00 0,00

338.147,80

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду 4.Ст.181/13 од 13.10.2015.године исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања усвојена на испитном рочишту 04.03.2015.године, тако што уместо "СМАТРАЈУ СЕ УТВРЂЕНИМ ОДНОСНО ОСПОРЕНИМ"
потраживања следећег стечајног повериоца у првом исплатном реду износ од 108018,88 динара, у трећем исплатном реду износ од 477570,03 динара, треба да стоји "СМАТРАЈУ СЕ УТВРЂЕНИМ ОДНОСНО ОСПОРЕНИМ" потраживања следећег стечајног повериоца
у првом исплатном реду износ од 0,00 динара, у трећем исплатном реду износ од 477570,03динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМитровић Милован
Лесковац, Предајане

а

У К У П Н О: 0,00 1.748.043,15 1.748.043,15 0,00 50.924,72 0,00 734.473,51 0,00 962.644,92

358 0,00 1.320.006,49 1.320.006,49 0,00 50.924,72 0,00 715.986,78 553.094,99Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 428.036,66 428.036,66 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 18.486,73 0,00

0,00

0,00 0,00

409.549,93

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 151.008,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 50924,72 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМитровић Небојша
Блаце, Труње

а

У К У П Н О: 0,00 1.353.351,36 1.353.351,36 0,00 0,00 0,00 518.519,01 0,00 834.832,35

359 0,00 1.170.819,75 1.170.819,75 0,00 0,00 0,00 501.470,13 669.349,62Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 182.531,61 182.531,61 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 17.048,88 0,00

0,00

0,00 0,00

165.482,73

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а.
Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМитровић Зоран
Радинци, Ј.Јовановића ББ

а

У К У П Н О: 0,00 1.400.274,81 1.400.274,81 0,00 0,00 0,00 727.228,03 0,00 673.046,78

360 0,00 1.002.073,64 1.002.073,64 0,00 0,00 0,00 710.331,14 291.742,50Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 398.201,17 398.201,17 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 16.896,89 0,00

0,00

0,00 0,00

381.304,28

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а.
Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМладеновић Миодраг
село Партес, Косово

а

У К У П Н О: 0,00 1.755.026,54 1.755.026,54 0,00 16.829,39 0,00 681.476,06 0,00 1.056.721,09

361 0,00 1.341.725,92 1.341.725,92 0,00 16.829,39 0,00 653.484,71 671.411,82Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 413.300,62 413.300,62 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 27.991,35 0,00

0,00

0,00 0,00

385.309,27

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I и III исплатном реду оспорен је у износу од 180.048,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном
повериоцу од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМладеновић Звонимир
Мали Зворник, ул. Рибарска бр.42

а

У К У П Н О: 0,00 1.315.001,13 1.315.001,13 0,00 0,00 0,00 437.574,69 0,00 877.426,44

362 0,00 947.248,64 947.248,64 0,00 0,00 0,00 420.344,24 526.904,40Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 17.230,45 0,00

0,00

0,00 0,00

350.522,04

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а.
Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМорачанин Славка
11070 Београд, Гандијева бр.44

а

У К У П Н О: 0,00 1.304.830,02 1.304.830,02 0,00 77.375,94 0,00 776.976,45 0,00 450.477,63

363 0,00 1.125.511,09 1.125.511,09 0,00 77.375,94 0,00 742.795,32 305.339,83Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 179.318,93 179.318,93 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 34.181,13 0,00

0,00

0,00 0,00

145.137,80

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77375,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМарковић Милан
11000 Београд, Вранићка бр. 8

а

У К У П Н О: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања (евидентирана под бројем 364) Привредном суду у Београду дана 22.05.2014.године и исту је повукао дана 24.07.2014.године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМрђа Александар
Београдска 48, 11000 Београд

а

У К У П Н О: 0,00 1.409.392,24 1.409.392,24 0,00 77.375,94 0,00 766.715,23 0,00 565.301,07

365 0,00 1.219.840,42 1.219.840,42 0,00 77.375,94 0,00 735.154,51 407.309,97Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 189.551,82 189.551,82 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 31.560,72 0,00

0,00

0,00 0,00

157.991,10

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНаранђа Саша
11500 Обреновац, Узун Миркова

бр.8/2, стан 1

а

У К У П Н О: 0,00 1.620.409,67 1.620.409,67 0,00 77.153,44 0,00 493.560,39 0,00 1.049.695,84

366 0,00 1.214.109,11 1.214.109,11 0,00 77.153,44 0,00 460.218,14 676.737,53Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 406.300,56 406.300,56 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 33.342,25 0,00

0,00

0,00 0,00

372.958,31

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.153,44 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНастић Боривоје
Лозница, Змај Јовина 18

а

У К У П Н О: 0,00 1.590.965,70 1.590.965,70 0,00 0,00 0,00 646.399,03 0,00 944.566,67

367 0,00 1.179.151,64 1.179.151,64 0,00 0,00 0,00 627.601,59 551.550,05Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 411.814,06 411.814,06 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 18.797,44 0,00

0,00

0,00 0,00

393.016,62

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а.
Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРикић Неђо
11500 Ушће, Пољачки крај 26

а

У К У П Н О: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ПовученаГлавни 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:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања (евидентирана под бројем 368) Привредном суду у Београду дана 22.05.2014.године и исту је повукао дана 24.07.2014.године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНешковић Милан
Крупањ, село Коштаник

а

У К У П Н О: 0,00 2.116.657,03 2.116.657,03 0,00 111.710,86 0,00 552.465,42 0,00 1.452.480,75

369 0,00 1.640.388,83 1.640.388,83 0,00 111.710,86 0,00 526.569,84 1.002.108,13Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 476.268,20 476.268,20 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 25.895,58 0,00

0,00

0,00 0,00

450.372,62

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 111.710,86 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНешковић Славко
Крупањ, село Коштаник

а

У К У П Н О: 0,00 1.595.025,14 1.595.025,14 0,00 401,45 0,00 245.535,23 0,00 1.349.088,46

370 0,00 1.171.765,56 1.171.765,56 0,00 401,45 0,00 227.614,00 943.750,11Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 423.259,58 423.259,58 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 17.921,23 0,00

0,00

0,00 0,00

405.338,35

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 401,45 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНичић Станиша
26000 Панчево, ул. 7. јула 19а

а

У К У П Н О: 0,00 1.491.236,38 1.491.236,38 0,00 77.152,90 0,00 403.812,92 0,00 1.010.270,56

371 0,00 1.102.609,40 1.102.609,40 0,00 77.152,90 0,00 382.403,49 643.053,01Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 388.626,98 388.626,98 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 21.409,43 0,00

0,00

0,00 0,00

367.217,55

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 188.760,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.152,90 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНиколајевић Александар
11000 Београд, Драгице Кончар 39

а

У К У П Н О: 0,00 1.321.777,01 1.321.777,01 0,00 76.728,47 0,00 815.041,95 0,00 430.006,59

372 0,00 1.110.818,40 1.110.818,40 0,00 76.728,47 0,00 774.689,23 259.400,70Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 210.958,61 210.958,61 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 40.352,72 0,00

0,00

0,00 0,00

170.605,89

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.728,47 динара.

207



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНиколић Жељко
11500 Барич, Буде Давидовића 12

а

У К У П Н О: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:
Правни основ:
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања (евидентирана под бројем 373) Привредном суду у Београду дана 22.05.2014.године и исту је повукао дана 24.07.2014.године.
ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.

пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНиколић Бојан
Старчево, Вишњичка 13

а

У К У П Н О: 0,00 1.305.001,13 1.305.001,13 0,00 0,00 0,00 413.101,93 0,00 891.899,20

374 0,00 937.248,64 937.248,64 0,00 0,00 0,00 401.147,13 536.101,51Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

355.797,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а.
Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНиколић Дамир
Велико Поље бр. 53/2 , 11500

Обреновац

а

У К У П Н О: 0,00 1.195.001,13 1.195.001,13 0,00 0,00 0,00 283.851,13 0,00 911.150,00

375 0,00 827.248,64 827.248,64 0,00 0,00 0,00 271.896,33 555.352,31Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

355.797,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а.
Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНиколић Дејан
Карађорђев дуд Е1/18, 11300

Смедерево

а

У К У П Н О: 0,00 2.053.810,23 2.053.810,23 0,00 12.553,87 0,00 1.432.685,55 0,00 608.570,81

376 0,00 1.780.170,26 1.780.170,26 0,00 12.553,87 0,00 1.404.328,50 363.287,89Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 273.639,97 273.639,97 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 28.357,05 0,00

0,00

0,00 0,00

245.282,92

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 12.553,87 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНиколић Драган
11300 Смедерево, Славонска 35

а

У К У П Н О: 0,00 1.543.085,68 1.543.085,68 0,00 1.827,92 0,00 376.055,13 0,00 1.165.202,63

377 0,00 1.151.960,18 1.151.960,18 0,00 1.827,92 0,00 364.100,33 786.031,93Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 391.125,50 391.125,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

379.170,70

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1.827,92 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНиколић Горан
Прокупље, Топличка Велика Плана

а

У К У П Н О: 0,00 1.622.839,88 1.622.839,88 0,00 0,00 0,00 490.115,15 0,00 1.132.724,73

378 0,00 1.202.608,68 1.202.608,68 0,00 0,00 0,00 477.654,92 724.953,76Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 420.231,20 420.231,20 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.460,23 0,00

0,00

0,00 0,00

407.770,97

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 0,00 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНиколић Горан
11500 Обреновац-Стублине 158

а

У К У П Н О: 0,00 1.581.585,45 1.581.585,45 0,00 77.375,94 0,00 490.620,95 0,00 1.013.588,56

379 0,00 1.180.027,34 1.180.027,34 0,00 77.375,94 0,00 466.183,43 636.467,97Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 401.558,11 401.558,11 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 24.437,52 0,00

0,00

0,00 0,00

377.120,59

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77375,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНиколић Горан
11500 Обреновац, Краља

Милутина 27а

а

У К У П Н О: 0,00 1.271.343,34 1.271.343,34 0,00 23.916,02 0,00 471.716,00 0,00 775.711,32

380 0,00 898.345,60 898.345,60 0,00 23.916,02 0,00 459.073,72 415.355,86Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 372.997,74 372.997,74 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.642,28 0,00

0,00

0,00 0,00

360.355,46

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 23.916,02 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНиколић Љубомир
11500 Обреновац, Војводе

Мишића број 179а стан 5 бр. 27а

а

У К У П Н О: 0,00 1.414.157,10 1.414.157,10 0,00 77.375,94 0,00 808.009,26 0,00 528.771,90

381 0,00 1.223.948,82 1.223.948,82 0,00 77.375,94 0,00 774.286,35 372.286,53Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 190.208,28 190.208,28 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 33.722,91 0,00

0,00

0,00 0,00

156.485,37

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНиколић Милош
15000 Шабац, Леонарда Давинчија

бр.1

а

У К У П Н О: 0,00 1.930.920,98 1.930.920,98 0,00 66.988,23 0,00 977.744,47 0,00 886.188,28

382 0,00 1.649.655,54 1.649.655,54 0,00 66.988,23 0,00 952.289,32 630.377,99Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 281.265,44 281.265,44 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 25.455,15 0,00

0,00

0,00 0,00

255.810,29

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 66.988,23 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНиколић Недељко
11500 Дражевац-Обреновац,

Конатице 199

а

У К У П Н О: 0,00 1.997.006,36 1.997.006,36 0,00 67.233,36 0,00 790.449,20 0,00 1.139.323,80

383 0,00 1.504.911,58 1.504.911,58 0,00 67.233,36 0,00 767.464,55 670.213,67Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 492.094,78 492.094,78 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 22.984,65 0,00

0,00

0,00 0,00

469.110,13

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 67.233,36 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНиколић Радиша
11430 Гроцка, Горичка 3

а

У К У П Н О: 0,00 1.119.447,99 1.119.447,99 0,00 0,00 0,00 384.950,56 0,00 734.497,43

384 0,00 920.728,14 920.728,14 0,00 0,00 0,00 371.526,27 549.201,87Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 198.719,85 198.719,85 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.424,29 0,00

0,00

0,00 0,00

185.295,56

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНиколић Саша
11500 Обреновац, Фрушкогорска

број 65 В

а

У К У П Н О: 0,00 1.844.400,01 1.844.400,01 0,00 0,00 0,00 943.308,10 0,00 901.091,91

385 0,00 1.306.063,50 1.306.063,50 0,00 0,00 0,00 929.883,81 376.179,69Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 538.336,51 538.336,51 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.424,29 0,00

0,00

0,00 0,00

524.912,22

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а.
Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНиколић Сретен
14210 Уб, ул. 1.мај бр.79

а

У К У П Н О: 0,00 1.173.536,84 1.173.536,84 0,00 256.775,94 0,00 436.731,99 0,00 480.028,91

386 0,00 1.007.673,40 1.007.673,40 0,00 240.120,00 0,00 413.562,48 353.990,92Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 165.863,44 165.863,44 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

16.655,94 0,00 23.169,51 0,00

0,00

0,00 0,00

126.037,99

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНиколић Жељко
11500 Обреновац-Барич, Буде

Давидовића ББ

а

У К У П Н О: 0,00 1.896.056,05 1.896.056,05 0,00 107.081,30 0,00 604.135,55 0,00 1.184.839,20

387 0,00 1.456.472,45 1.456.472,45 0,00 107.081,30 0,00 582.436,01 766.955,14Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 439.583,60 439.583,60 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 21.699,54 0,00

0,00

0,00 0,00

417.884,06

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНинковић Бранислав
14213 Памбуковица

а

У К У П Н О: 0,00 1.195.001,13 1.195.001,13 0,00 0,00 0,00 413.649,89 0,00 781.351,24

388 0,00 827.248,64 827.248,64 0,00 0,00 0,00 401.695,09 425.553,55Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

355.797,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а.
Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНоваковић Оливера
Уралска 30, 11060 Београд

а

У К У П Н О: 0,00 996.960,01 996.960,01 0,00 0,00 0,00 323.640,44 0,00 673.319,57

389 0,00 849.675,60 849.675,60 0,00 0,00 0,00 310.345,67 539.329,93Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 147.284,41 147.284,41 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.294,77 0,00

0,00

0,00 0,00

133.989,64

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 0,00 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНоваковић Светлана
11000 Београд-Крњача,
Зрењанински пут 11а/12

а

У К У П Н О: 0,00 705.501,13 705.501,13 0,00 0,00 0,00 584.828,44 0,00 120.672,69

390 0,00 572.873,64 572.873,64 0,00 0,00 0,00 572.873,64 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 132.627,49 132.627,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

120.672,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а.
Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоОбреновић Зоран
11272 Добановци, Жарка Јелића 4

а

У К У П Н О: 0,00 1.799.322,15 1.799.322,15 0,00 77.375,94 0,00 793.495,67 0,00 928.450,54

391 0,00 1.546.791,99 1.546.791,99 0,00 77.375,94 0,00 768.994,23 700.421,82Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 252.530,16 252.530,16 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 24.501,44 0,00

0,00

0,00 0,00

228.028,72

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77375,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПајовић Ана
Београд, Земун, Булевар Николе

Тесле 42/8

а

У К У П Н О: 0,00 2.372.760,74 2.372.760,74 0,00 77.375,94 0,00 1.506.979,68 0,00 788.405,12

392 0,00 2.022.994,60 2.022.994,60 0,00 77.375,94 0,00 1.451.747,50 493.871,16Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 349.766,14 349.766,14 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 55.232,18 0,00

0,00

0,00 0,00

294.533,96

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПалежевић Миодраг
15215 Прово - Владимирци

а

У К У П Н О: 0,00 4.956.714,33 4.956.714,33 0,00 77.375,94 0,00 339.466,29 0,00 4.539.872,10

393 0,00 4.568.881,40 4.568.881,40 0,00 77.375,94 0,00 323.724,01 4.167.781,45Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 387.832,93 387.832,93 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 15.742,28 0,00

0,00

0,00 0,00

372.090,65

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЛапчић Мирослав
Мала Моштаница, ул.

Професорска бр. 4

а

У К У П Н О: 0,00 2.164.669,87 2.164.669,87 0,00 4.141,28 0,00 383.704,18 0,00 1.776.824,41

394 0,00 1.719.612,37 1.719.612,37 0,00 4.141,28 0,00 368.528,76 1.346.942,33Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 445.057,50 445.057,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 15.175,42 0,00

0,00

0,00 0,00

429.882,08

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 4.141,28 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПанић Немања
11000 Београд, Кајмакчаланска 33

а

У К У П Н О: 0,00 5.555.366,26 5.555.366,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.555.366,26

395 0,00 4.747.127,64 4.747.127,64 0,00 0,00 0,00 0,00 4.747.127,64 О с п о р а в а  с е
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е  у
ц е л о с т и .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 808.238,62 808.238,62 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

808.238,62

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је у
целости оспорио пријављено потраживање стечајног повериоца будући да исто не постоји у пословним књигама стечајног дужника.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПантелић Зоран
15233 Метлић, село Накучани

а

У К У П Н О: 0,00 2.017.275,38 2.017.275,38 0,00 5.606,36 0,00 974.001,61 0,00 1.037.667,41

396 0,00 1.574.548,84 1.574.548,84 0,00 5.606,36 0,00 952.861,10 616.081,38Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 442.726,54 442.726,54 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 21.140,51 0,00

0,00

0,00 0,00

421.586,03

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 5606,36 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПантић Радојко
15314 Крупањ, село Костајник

а

У К У П Н О: 0,00 1.554.389,09 1.554.389,09 0,00 790,53 0,00 256.486,03 0,00 1.297.112,53

397 0,00 1.162.948,11 1.162.948,11 0,00 790,53 0,00 244.531,23 917.626,35Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 391.440,98 391.440,98 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

379.486,18

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I и III исплатном реду оспорен је у износу од 21.296,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном
повериоцу од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 790,53 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПантић Слободан
15232 Вар, ул. Дринска 29

(Поцерски Метковић)

а

У К У П Н О: 0,00 1.652.439,56 1.652.439,56 0,00 5.829,40 0,00 884.146,93 0,00 762.463,23

398 0,00 1.254.361,36 1.254.361,36 0,00 5.829,40 0,00 863.875,85 384.656,11 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 398.078,20 398.078,20 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.271,08 0,00

0,00

0,00 0,00

377.807,12

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 5829,40 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПараклис Горан
22420 Платичево, Железничка број

71Б

а

У К У П Н О: 0,00 1.563.479,16 1.563.479,16 0,00 210.775,94 0,00 186.523,30 0,00 1.166.179,92

399 0,00 1.147.321,16 1.147.321,16 0,00 210.775,94 0,00 166.252,22 770.293,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 416.158,00 416.158,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.271,08 0,00

0,00

0,00 0,00

395.886,92

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 210775,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПариповић Душко
12000 Пожаревац, ул. Лоле Рибара

2

а

У К У П Н О: 0,00 1.409.957,77 1.409.957,77 0,00 77.375,94 0,00 915.821,97 0,00 416.759,86

400 0,00 1.218.486,30 1.218.486,30 0,00 77.375,94 0,00 881.475,02 259.635,34Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 191.471,47 191.471,47 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 34.346,95 0,00

0,00

0,00 0,00

157.124,52

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПавловић Драган
15227 Доње Црниљево

(Коцељева)

а

У К У П Н О: 0,00 4.761.573,03 4.761.573,03 0,00 0,00 0,00 275.921,60 0,00 4.485.651,43

401 0,00 3.899.963,39 3.899.963,39 0,00 0,00 0,00 263.966,80 3.635.996,59Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 861.609,64 861.609,64 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

849.654,84

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПавловић Драгана
11070 Београд, Бул. Зорана

Ђинђића 94/7

а

У К У П Н О: 0,00 1.436.062,38 1.436.062,38 0,00 155.575,94 0,00 1.015.671,12 0,00 264.815,32

402 0,00 1.234.572,94 1.234.572,94 0,00 155.575,94 0,00 994.452,94 84.544,06 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 201.489,44 201.489,44 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 21.218,18 0,00

0,00

0,00 0,00

180.271,26

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 155.575,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПавловић  Марија
коју заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 1.544.146,29 1.544.146,29 0,00 77.375,94 0,00 769.661,77 0,00 697.108,58

403 0,00 1.350.267,11 1.350.267,11 0,00 77.375,94 0,00 748.443,59 524.447,58 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 193.879,18 193.879,18 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 21.218,18 0,00

0,00

0,00 0,00

172.661,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања

Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања

а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 188.760,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПавловић  Милинко
кога заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 1.565.830,81 1.565.830,81 0,00 13.077,08 0,00 566.496,31 0,00 986.257,42

404 0,00 1.170.852,74 1.170.852,74 0,00 13.077,08 0,00 553.104,59 604.671,07 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 394.978,07 394.978,07 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.391,72 0,00

0,00

0,00 0,00

381.586,35

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред
НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 57.112,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу од
стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 13.077,08 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПавловић  Ненад
Мионица, 14242 Команице

а

У К У П Н О: 0,00 1.444.468,87 1.444.468,87 0,00 78.852,81 0,00 307.738,36 0,00 1.057.877,70

405 0,00 1.051.606,39 1.051.606,39 0,00 78.852,81 0,00 286.657,85 686.095,73 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 392.862,48 392.862,48 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 21.080,51 0,00

0,00

0,00 0,00

371.781,97

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 78.852,81 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПавловић Никола
38219 Лешак, село Белуће ББ

а

У К У П Н О: 0,00 1.938.309,51 1.938.309,51 0,00 2.862,23 0,00 349.971,19 0,00 1.585.476,09

406 0,00 1.475.817,26 1.475.817,26 0,00 2.862,23 0,00 337.425,13 1.135.529,90 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 462.492,25 462.492,25 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.546,06 0,00

0,00

0,00 0,00

449.946,19

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 2.862,23 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПавловић  Радивоје
кога заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 1.690.456,21 1.690.456,21 0,00 1.715,18 0,00 507.679,51 0,00 1.181.061,52

407 0,00 1.280.259,12 1.280.259,12 0,00 1.715,18 0,00 492.882,11 785.661,83 Део дуга  не постоји
у  п о с л о в н и м
књигама  стечајног
дужника. Доприноси
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 410.197,09 410.197,09 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 14.797,40 0,00

0,00

0,00 0,00

395.399,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. -Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1.715,18 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПавловић Саво
кога заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 1.217.211,54 1.217.211,54 0,00 1.527,54 0,00 413.814,80 0,00 801.869,20

408 0,00 850.040,82 850.040,82 0,00 1.527,54 0,00 401.860,00 446.653,28 Износ  је  оспорен
обзиром да исти не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.  Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада у И исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  И И И
и с п л а т н и  р е д

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.170,72 367.170,72 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

355.215,92

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. -Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у
пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави
стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1.527,54 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПавловић Слађан
кога заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 976.543,30 976.543,30 0,00 7.366,94 0,00 379.839,16 0,00 589.337,20

409 0,00 830.249,78 830.249,78 0,00 7.366,94 0,00 366.047,28 456.835,56 О с п о р е н  д е о
потраживања   не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада у И исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 146.293,52 146.293,52 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.791,88 0,00

0,00

0,00 0,00

132.501,64

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.366,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПавловић Слободан
15000 Шабац, ул. Хајдук Вељкова

бр. 2

а

У К У П Н О: 0,00 1.504.446,76 1.504.446,76 0,00 56.699,25 0,00 599.555,51 0,00 848.192,00

410 0,00 1.292.921,99 1.292.921,99 0,00 56.699,25 0,00 578.282,58 657.940,16 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 211.524,77 211.524,77 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 21.272,93 0,00

0,00

0,00 0,00

190.251,84

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 56.699,25 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПавловић Стојан
34228 Брзан, Баточина

а

У К У П Н О: 0,00 1.609.759,53 1.609.759,53 0,00 0,00 0,00 440.747,86 0,00 1.169.011,67

411 0,00 1.178.228,01 1.178.228,01 0,00 0,00 0,00 428.496,21 749.731,80 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 431.531,52 431.531,52 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.251,65 0,00

0,00

0,00 0,00

419.279,87

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је признао
део пријављеног потраживања са припадајућом каматом и сврстао га у трећи исплатни ред, а преостали износ пријављеног потраживања је оспорио обзиром да исто не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПавловић  Вујадин
кога заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 985.475,37 985.475,37 0,00 21.775,16 0,00 579.789,99 0,00 383.910,22

412 0,00 835.190,44 835.190,44 0,00 21.775,16 0,00 564.559,50 248.855,78 O с п о р е н  и з н о с
потраживања  који
н е  п о с т о ј и  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 150.284,93 150.284,93 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 15.230,49 0,00

0,00

0,00 0,00

135.054,44

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред
НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 158.752,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 21.775,16 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПејановић Славко
Ђорђе Миховиловић, адвокат из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.298.697,18 1.298.697,18 0,00 2.704,39 0,00 297.466,93 0,00 998.525,86

413 0,00 925.933,09 925.933,09 0,00 2.704,39 0,00 285.512,13 637.716,57 O с п о р е н  и з н о с
потраживања  који
н е  п о с т о ј и  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 372.764,09 372.764,09 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

360.809,29

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I и III исплатном реду оспорен је у износу од 54.208,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном
повериоцу од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 2704,39 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПејчић Бранислав
кога заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 1.644.259,24 1.644.259,24 0,00 77.375,94 0,00 533.271,08 0,00 1.033.612,22

414 0,00 1.241.600,39 1.241.600,39 0,00 77.375,94 0,00 508.830,93 655.393,52 O с п о р е н  и з н о с
потраживања  који
н е  п о с т о ј и  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 402.658,85 402.658,85 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 24.440,15 0,00

0,00

0,00 0,00

378.218,70

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПерић Горан
кога заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 1.233.870,81 1.233.870,81 0,00 1.620,91 0,00 380.222,50 0,00 852.027,40

415 0,00 865.812,70 865.812,70 0,00 1.620,91 0,00 368.267,70 495.924,09 O с п о р е н  и з н о с
потраживања  који
н е  п о с т о ј и  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 368.058,11 368.058,11 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

356.103,31

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. -Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1.620,91 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПеруничић Радојко
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патрујарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.537.090,02 1.537.090,02 0,00 8.115,06 0,00 777.720,08 0,00 751.254,88

416 0,00 1.148.137,60 1.148.137,60 0,00 8.115,06 0,00 760.391,29 379.631,25 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 388.952,42 388.952,42 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 17.328,79 0,00

0,00

0,00 0,00

371.623,63

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 8.115,06 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПетричевић Драган
11070 Београд, Бул. Зорана

Ђинђића бр. 88

а

У К У П Н О: 0,00 1.540.888,28 1.540.888,28 0,00 7.428,04 0,00 766.409,44 0,00 767.050,80

417 0,00 1.323.400,64 1.323.400,64 0,00 7.428,04 0,00 746.540,54 569.432,06 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 217.487,64 217.487,64 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 19.868,90 0,00

0,00

0,00 0,00

197.618,74

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.428,04 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПетровић Драгомир
14210 Уб, Звиздар

а

У К У П Н О: 0,00 1.470.965,70 1.470.965,70 0,00 0,00 0,00 276.963,05 0,00 1.194.002,65

418 0,00 1.059.151,64 1.059.151,64 0,00 0,00 0,00 265.122,72 794.028,92 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 411.814,06 411.814,06 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.840,33 0,00

0,00

0,00 0,00

399.973,73

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је признао
део пријављеног потраживања са припадајућом каматом и сврстао га у трећи исплатни ред, а преостали износ пријављеног потраживања је оспорио обзиром да исто не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПетровић Јадранка
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патрујарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.560.936,11 1.560.936,11 0,00 76.865,52 0,00 470.769,64 0,00 1.013.300,95

419 0,00 1.164.237,58 1.164.237,58 0,00 76.865,52 0,00 452.062,99 635.309,07 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 396.698,53 396.698,53 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 18.706,65 0,00

0,00

0,00 0,00

377.991,88

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.865,52 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПетровић Радослав
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патрујарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.302.094,06 1.302.094,06 0,00 2.589,81 0,00 428.301,62 0,00 871.202,63

420 0,00 931.791,33 931.791,33 0,00 2.589,81 0,00 416.305,86 512.895,66 О с п о р е н  д е о
потраживања  не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 370.302,73 370.302,73 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.995,76 0,00

0,00

0,00 0,00

358.306,97

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу
са одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 2.589,81 динара.

237



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПетровић  Сунчица
кога заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 1.295.086,78 1.295.086,78 0,00 77.375,94 0,00 669.226,76 0,00 548.484,08

421 0,00 1.114.632,42 1.114.632,42 0,00 77.375,94 0,00 637.500,28 399.756,20 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 180.454,36 180.454,36 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 31.726,48 0,00

0,00

0,00 0,00

148.727,88

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПетровић Тихомир
14242 Мионица, ул. Марића сокак

бр. 48

а

У К У П Н О: 0,00 1.852.043,35 1.852.043,35 0,00 77.375,94 0,00 711.595,43 0,00 1.063.071,98

422 0,00 1.415.707,25 1.415.707,25 0,00 77.375,94 0,00 687.852,17 650.479,14 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 436.336,10 436.336,10 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 23.743,26 0,00

0,00

0,00 0,00

412.592,84

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПодунавац Саша
11000 Београд, Устаничка бр.

181/42

а

У К У П Н О: 0,00 1.758.480,90 1.758.480,90 0,00 46.152,33 0,00 713.471,67 0,00 998.856,90

423 0,00 1.539.350,19 1.539.350,19 0,00 46.152,33 0,00 695.916,08 797.281,78 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 219.130,71 219.130,71 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 17.555,59 0,00

0,00

0,00 0,00

201.575,12

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 46152,33 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПописаиловић  Зоран
кога заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 1.470.564,59 1.470.564,59 0,00 34.003,39 0,00 619.071,88 0,00 817.489,32

424 0,00 1.086.093,74 1.086.093,74 0,00 34.003,39 0,00 603.010,43 449.079,92 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 384.470,85 384.470,85 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 16.061,45 0,00

0,00

0,00 0,00

368.409,40

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Коменар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 34.003,39 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПоповић Мирослав
11070 Београд, Булевар Зорана

Ђинђића бр.90/24

а

У К У П Н О: 0,00 2.287.770,25 2.287.770,25 0,00 88.048,00 0,00 781.104,58 0,00 1.418.617,67

425 0,00 1.790.033,46 1.790.033,46 0,00 88.048,00 0,00 752.248,20 949.737,26 О с п о р е н о  ј е
п о т р а ж и в а њ е  у
и з н о с у  о д
1.196.707,84 динара
на име главног дуга.
О с п о р е н а  ј е  и
камата  на  главни
дуг  у  износу  од
450.363,32  динара.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 497.736,79 497.736,79 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 28.856,38 0,00

0,00

0,00 0,00

468.880,41

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 88.048,00 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПоповић Ненад
26000 Панчево, Козарачка бр. 170

а

У К У П Н О: 0,00 1.470.965,70 1.470.965,70 0,00 0,00 0,00 391.390,59 0,00 1.079.575,11

426 0,00 1.059.151,64 1.059.151,64 0,00 0,00 0,00 379.664,73 679.486,91 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 411.814,06 411.814,06 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.725,86 0,00

0,00

0,00 0,00

400.088,20

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је признао
део пријављеног потраживања са припадајућом каматом и сврстао га у трећи исплатни ред, а преостали износ пријављеног потраживања је оспорио обзиром да исто не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПоповић Жељко
11508 Обреновац, Грабовац

бр.599

а

У К У П Н О: 0,00 1.862.109,81 1.862.109,81 0,00 42.111,10 0,00 661.612,81 0,00 1.158.385,90

427 0,00 1.430.784,23 1.430.784,23 0,00 42.111,10 0,00 646.505,16 742.167,97 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 431.325,58 431.325,58 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 15.107,65 0,00

0,00

0,00 0,00

416.217,93

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 42,111,10 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПоповић  Жељко
кога заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 949.245,00 949.245,00 0,00 77.375,94 0,00 643.678,70 0,00 228.190,36

428 0,00 852.575,00 852.575,00 0,00 77.375,94 0,00 612.455,00 162.744,06Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 96.670,00 96.670,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 31.223,70 0,00

0,00

0,00 0,00

65.446,30

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе  док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77375,94 динара.

241



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПрејовић  Славко
Заступаник Ђорђе Михаиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139,

а

У К У П Н О: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:
Правни основ:
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања (евидентирана под бројем 429) Привредном суду у Београду дана 22.05.2014.године и иста је повучена дана 24.07.2014.године.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПушара  Предраг
кога зступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 1.330.616,27 1.330.616,27 0,00 2.022,49 0,00 511.374,87 0,00 817.218,91

430 0,00 953.419,27 953.419,27 0,00 2.022,49 0,00 498.635,12 452.761,66 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада у I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 377.197,00 377.197,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.739,75 0,00

0,00

0,00 0,00

364.457,25

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
..

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I  исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике
између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним
доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 2.022,49 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРачић  Александар
Заступник Ђорђе Михаовиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 949.245,00 949.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949.245,00

431 0,00 852.575,00 852.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852.575,00 ПОВУЧЕНАГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 96.670,00 96.670,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

96.670,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
пријављено потраживање оспорио  у целости обзиром да исто не постоји у пословним књигама стечајног дужника.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРадељаш Адам
Беочин, Светосавска 3

а

У К У П Н О: 0,00 1.857.089,24 1.857.089,24 0,00 408,50 0,00 244.292,49 0,00 1.612.388,25

432 0,00 1.421.902,49 1.421.902,49 0,00 408,50 0,00 232.337,69 1.189.156,30 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 435.186,75 435.186,75 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

423.231,95

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 408,50 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРадевић Радован
11500 Обреновац, Војводе

Мишића 432 стан 9

а

У К У П Н О: 0,00 2.032.678,37 2.032.678,37 0,00 5.964,09 0,00 547.925,08 0,00 1.478.789,20

433 0,00 1.573.642,67 1.573.642,67 0,00 5.964,09 0,00 530.083,96 1.037.594,62 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 459.035,70 459.035,70 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 17.841,12 0,00

0,00

0,00 0,00

441.194,58

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 5.964,09 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРадоја  Рајко
Заступник Ђорђе Михаовиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.052.764,65 1.052.764,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052.764,65

434 0,00 899.600,05 899.600,05 0,00 0,00 0,00 0,00 899.600,05 Стечајни  управник
ј е  п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е
оспорио  у целости
обзиром да исто не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 153.164,60 153.164,60 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

153.164,60

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
пријављено потраживање оспорио  у целости обзиром да исто не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са повериоцем поново прегледа његову пријаву
потраживања са додатним доказима.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРадојчић  Будимир
кога заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 1.495.399,10 1.495.399,10 0,00 59.132,41 0,00 366.836,51 0,00 1.069.430,18

435 0,00 1.106.494,85 1.106.494,85 0,00 59.132,41 0,00 353.231,93 694.130,51 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 388.904,25 388.904,25 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.604,58 0,00

0,00

0,00 0,00

375.299,67

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 59.132,41 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРадомировић  Мирослав
кога заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 1.276.705,58 1.276.705,58 0,00 611,63 0,00 229.565,62 0,00 1.046.528,33

436 0,00 901.880,80 901.880,80 0,00 611,63 0,00 217.610,82 683.658,35 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 374.824,78 374.824,78 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

362.869,98

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у
пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави
стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са повериоцем поново
прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 611,63 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРадосављевић  Радивоје
Заступник Ђорђе Михаовиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.579.086,24 1.579.086,24 0,00 0,00 0,00 631.393,88 0,00 947.692,36

437 0,00 1.188.487,53 1.188.487,53 0,00 0,00 0,00 614.139,09 574.348,44 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 390.598,71 390.598,71 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 17.254,79 0,00

0,00

0,00 0,00

373.343,92

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом исплатном реду.

246



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРадовановић  Милан
кога заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 1.450.139,01 1.450.139,01 0,00 79.133,58 0,00 283.819,43 0,00 1.087.186,00

438 0,00 1.056.621,13 1.056.621,13 0,00 79.133,58 0,00 262.298,00 715.189,55 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 393.517,88 393.517,88 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 21.521,43 0,00

0,00

0,00 0,00

371.996,45

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 79.133,58 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРадовановић  Мирослав
кога заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 1.452.182,81 1.452.182,81 0,00 79.111,97 0,00 250.361,82 0,00 1.122.709,02

439 0,00 1.058.469,51 1.058.469,51 0,00 79.111,97 0,00 230.351,97 749.005,57 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 393.713,30 393.713,30 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.009,85 0,00

0,00

0,00 0,00

373.703,45

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 79.111,97 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРадовић Радослав
31330 Прибој, Немањина бр.15

а

У К У П Н О: 0,00 2.493.894,40 2.493.894,40 0,00 99.572,56 0,00 732.635,23 0,00 1.661.686,61

440 0,00 1.975.630,05 1.975.630,05 0,00 99.572,56 0,00 700.328,71 1.175.728,78 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 518.264,35 518.264,35 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 32.306,52 0,00

0,00

0,00 0,00

485.957,83

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 99.572,56 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРајић Гордан
21000 Нови Сад-Шангај, ул. V број

55

а

У К У П Н О: 0,00 2.716.599,01 2.716.599,01 0,00 64.573,66 0,00 631.547,34 0,00 2.020.478,01

441 0,00 2.183.418,37 2.183.418,37 0,00 64.573,66 0,00 606.288,87 1.512.555,84 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 533.180,64 533.180,64 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 25.258,47 0,00

0,00

0,00 0,00

507.922,17

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 64.573,66 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРајилић  Стево
кога заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 1.235.112,76 1.235.112,76 0,00 475,00 0,00 389.872,27 0,00 844.765,49

442 0,00 865.128,80 865.128,80 0,00 475,00 0,00 377.917,47 486.736,33 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 369.983,96 369.983,96 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

358.029,16

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања

Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 475,00 динара.

249



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРакић Добрила
коју заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 1.426.561,24 1.426.561,24 0,00 33.498,87 0,00 619.397,02 0,00 773.665,35

443 0,00 1.048.057,25 1.048.057,25 0,00 33.498,87 0,00 605.340,27 409.218,11 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 378.503,99 378.503,99 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 14.056,75 0,00

0,00

0,00 0,00

364.447,24

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима .
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 33.498,87 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРакић Драган
14000 Ваљево, Димитрија

Туцовића ББ

а

У К У П Н О: 0,00 2.122.355,29 2.122.355,29 0,00 12.644,84 0,00 334.114,17 0,00 1.775.596,28

444 0,00 1.638.428,34 1.638.428,34 0,00 12.644,84 0,00 321.786,13 1.303.997,37 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 483.926,95 483.926,95 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.328,04 0,00

0,00

0,00 0,00

471.598,91

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 12.644,84 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРакић Миломир
14210 Совљак Уб

а

У К У П Н О: 0,00 1.908.830,19 1.908.830,19 0,00 0,00 0,00 465.472,46 0,00 1.443.357,73

445 0,00 1.447.093,30 1.447.093,30 0,00 0,00 0,00 453.438,16 993.655,14 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 461.736,89 461.736,89 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.034,30 0,00

0,00

0,00 0,00

449.702,59

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРакић  Миомир
Заступник Ђорђе Михаиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.466.566,95 1.466.566,95 0,00 9.636,76 0,00 443.122,11 0,00 1.013.808,08

446 0,00 1.073.368,18 1.073.368,18 0,00 9.636,76 0,00 431.167,31 632.564,11 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 393.198,77 393.198,77 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

381.243,97

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 9.636,76 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРалевић Миљан
11500 Обреновац, Краља Милана

бр. 3

а

У К У П Н О: 0,00 2.666.657,51 2.666.657,51 0,00 74.256,05 0,00 868.752,05 0,00 1.723.649,41

447 0,00 2.120.989,14 2.120.989,14 0,00 74.256,05 0,00 830.701,70 1.216.031,39 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 545.668,37 545.668,37 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 38.050,35 0,00

0,00

0,00 0,00

507.618,02

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 74.256,05 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРанковић  Божидар
кога заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 1.528.301,52 1.528.301,52 0,00 77.375,94 0,00 345.742,08 0,00 1.105.183,50

448 0,00 1.136.792,78 1.136.792,78 0,00 77.375,94 0,00 331.354,14 728.062,70 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 391.508,74 391.508,74 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 14.387,94 0,00

0,00

0,00 0,00

377.120,80

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРанковић Драган
кога заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 1.509.502,08 1.509.502,08 0,00 1.504,70 0,00 445.792,83 0,00 1.062.204,55

449 0,00 1.097.385,01 1.097.385,01 0,00 1.504,70 0,00 433.838,03 662.042,28 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 412.117,07 412.117,07 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

400.162,27

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1.504,70 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРанковић  Сузана
коју заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 1.216.018,17 1.216.018,17 0,00 51.914,22 0,00 550.566,73 0,00 613.537,22

450 0,00 1.042.847,13 1.042.847,13 0,00 51.914,22 0,00 533.253,60 457.679,31 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 173.171,04 173.171,04 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 17.313,13 0,00

0,00

0,00 0,00

155.857,91

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 51.914,22 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРанковић  Зоран
кога заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 1.443.338,41 1.443.338,41 0,00 22.271,40 0,00 652.300,16 0,00 768.766,85

451 0,00 1.249.505,22 1.249.505,22 0,00 22.271,40 0,00 632.612,64 594.621,18 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 193.833,19 193.833,19 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 19.687,52 0,00

0,00

0,00 0,00

174.145,67

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 22.271,40 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРашевић Зорица иза пок.Жељко
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.105.618,76 2.105.618,76 0,00 59.044,49 0,00 425.059,50 0,00 1.621.514,77

452 0,00 1.627.004,64 1.627.004,64 0,00 59.044,49 0,00 410.900,98 1.157.059,17 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 478.614,12 478.614,12 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 14.158,52 0,00

0,00

0,00 0,00

464.455,60

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 59.044,49 динара.
Допунским Решењем Основног суда у Ваљеву посл.бр. О бр.337/18 од 25.04.2018.године из заоставштине пок.Жељка издвојена су утврђења потраживаља у стечајном поступку над Термоелектро д.о.о. у корист оставиочеве супруге Зорице Рашевић из Ваљева, Ул.Вука
Караџића 4/2 са ЈМБГ1606978775054
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРашковић  Славица
коју заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 2.574.305,47 2.574.305,47 0,00 77.375,94 0,00 1.069.946,26 0,00 1.426.983,27

453 0,00 1.941.416,99 1.941.416,99 0,00 77.375,94 0,00 1.027.085,42 836.955,63 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 632.888,48 632.888,48 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 42.860,84 0,00

0,00

0,00 0,00

590.027,64

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРатковић Ненад
11000 Београд, ул. Металска бр.

20

а

У К У П Н О: 0,00 1.565.703,66 1.565.703,66 0,00 0,00 0,00 341.723,54 0,00 1.223.980,12

454 0,00 1.328.056,01 1.328.056,01 0,00 0,00 0,00 327.944,08 1.000.111,93 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 237.647,65 237.647,65 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.779,46 0,00

0,00

0,00 0,00

223.868,19

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРикић  Неђа
Заступник Ђорђе Михаиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.579.655,28 1.579.655,28 0,00 5.994,80 0,00 544.313,04 0,00 1.029.347,44

455 0,00 1.187.125,87 1.187.125,87 0,00 5.994,80 0,00 529.701,47 651.429,60 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 392.529,41 392.529,41 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 14.611,57 0,00

0,00

0,00 0,00

377.917,84

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 5.994,80 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРистић  Милош
Заступник Ђорђе Михаиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.710.751,58 1.710.751,58 0,00 7.903,04 0,00 752.865,92 0,00 949.982,62

456 0,00 1.297.668,74 1.297.668,74 0,00 7.903,04 0,00 735.010,39 554.755,31 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 413.082,84 413.082,84 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 17.855,53 0,00

0,00

0,00 0,00

395.227,31

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.903,04 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРистић  Урош
Заступник Ђорђе Михаиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.064.190,20 1.064.190,20 0,00 76.865,52 0,00 460.245,04 0,00 527.079,64

457 0,00 904.122,26 904.122,26 0,00 76.865,52 0,00 440.879,10 386.377,64 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 160.067,94 160.067,94 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 19.365,94 0,00

0,00

0,00 0,00

140.702,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I и III исплатном реду оспорен је у износу од 188.760,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном
повериоцу од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.865,52 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРистовић Часлав
21000 Нови Сад, ул. Момчила

Тапавице 16

а

У К У П Н О: 0,00 1.425.883,68 1.425.883,68 0,00 56.699,25 0,00 391.232,13 0,00 977.952,30

458 0,00 1.220.476,19 1.220.476,19 0,00 56.699,25 0,00 372.399,25 791.377,69 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 205.407,49 205.407,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 18.832,88 0,00

0,00

0,00 0,00

186.574,61

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 56.699,25 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРистовић Првослав
21137 Нови Сад, ул. Партизанских

база бр. 4/53

а

У К У П Н О: 0,00 1.928.213,62 1.928.213,62 0,00 10.232,20 0,00 408.991,39 0,00 1.508.990,03

459 0,00 1.500.783,65 1.500.783,65 0,00 10.232,20 0,00 396.609,88 1.093.941,57 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 427.429,97 427.429,97 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.381,51 0,00

0,00

0,00 0,00

415.048,46

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 10.232,20 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРовчанин Фарук
31305 Бродарево, ул. Секуле

Радуловића ББ

а

У К У П Н О: 0,00 2.052.903,53 2.052.903,53 0,00 77.375,94 0,00 858.088,87 0,00 1.117.438,72

460 0,00 1.593.466,88 1.593.466,88 0,00 77.375,94 0,00 828.469,90 687.621,04 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 459.436,65 459.436,65 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 29.618,97 0,00

0,00

0,00 0,00

429.817,68

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРулић  Милољуб
Заступник Ђорђе Михаиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.015.066,46 1.015.066,46 0,00 79.791,97 0,00 363.298,50 0,00 571.975,99

461 0,00 851.542,29 851.542,29 0,00 79.791,97 0,00 338.700,27 433.050,05 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 163.524,17 163.524,17 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 24.598,23 0,00

0,00

0,00 0,00

138.925,94

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 79.791,97 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРвовић  Марко
кога заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 1.360.292,25 1.360.292,25 0,00 5.573,61 0,00 516.462,95 0,00 838.255,69

462 0,00 981.326,50 981.326,50 0,00 5.573,61 0,00 503.103,55 472.649,34 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада у И исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 378.965,75 378.965,75 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.359,40 0,00

0,00

0,00 0,00

365.606,35

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 47.432,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу од
стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 5.573,61 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСаковић Ахмет
11500 Обреновац, Александра Аце

Симовића бр. 32 (Прибој, Вука
караџића 4)

а

У К У П Н О: 0,00 1.727.349,26 1.727.349,26 0,00 81.549,26 0,00 488.235,08 0,00 1.157.564,92

463 0,00 1.311.154,31 1.311.154,31 0,00 81.549,26 0,00 460.843,25 768.761,80 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 416.194,95 416.194,95 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 27.391,83 0,00

0,00

0,00 0,00

388.803,12

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 131.648,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 81549,26 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСавић  Зоран
Заступник Ђорђе Михаиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.607.507,83 1.607.507,83 0,00 475,00 0,00 372.598,00 0,00 1.234.434,83

464 0,00 1.213.302,33 1.213.302,33 0,00 475,00 0,00 360.643,20 852.184,13 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада у И исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 394.205,50 394.205,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

382.250,70

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I и III исплатном реду оспорен је у износу од 10.648,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном
повериоцу од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 475,00 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСекулић  Милорад
Заступник Ђорђе Михаиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.236.650,60 1.236.650,60 0,00 0,00 0,00 516.942,79 0,00 719.707,81

465 0,00 863.197,71 863.197,71 0,00 0,00 0,00 516.782,01 346.415,70 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 373.452,89 373.452,89 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 160,78 0,00

0,00

0,00 0,00

373.292,11

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСибиновић  Невенка
Заступник Ђорђе Михаиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.293.916,91 1.293.916,91 0,00 20.123,16 0,00 957.708,68 0,00 316.085,07

466 0,00 1.123.840,77 1.123.840,77 0,00 20.123,16 0,00 933.845,77 169.871,84 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада у И исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 170.076,14 170.076,14 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 23.862,91 0,00

0,00

0,00 0,00

146.213,23

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 188.760,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 20123,16 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСикимић Владимир
11550 Лазаревац, Комска бр. 5

а

У К У П Н О: 0,00 2.665.058,39 2.665.058,39 0,00 77.687,73 0,00 813.726,01 0,00 1.773.644,65

467 0,00 2.103.789,14 2.103.789,14 0,00 77.687,73 0,00 784.384,54 1.241.716,87 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 561.269,25 561.269,25 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 29.341,47 0,00

0,00

0,00 0,00

531.927,78

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.687,73 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСимеуновић  Милосав
Заступник Ђорђе Михаиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.493.077,92 1.493.077,92 0,00 76.978,96 0,00 441.504,20 0,00 974.594,76

468 0,00 1.104.433,19 1.104.433,19 0,00 76.978,96 0,00 425.649,13 601.805,10 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 388.644,73 388.644,73 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 15.855,07 0,00

0,00

0,00 0,00

372.789,66

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.978,96 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСимић  Љиљана
Заступник Ђорђе Михаиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 924.663,72 924.663,72 0,00 0,00 0,00 386.710,93 0,00 537.952,79

469 0,00 776.981,34 776.981,34 0,00 0,00 0,00 373.149,90 403.831,44 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 147.682,38 147.682,38 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.561,03 0,00

0,00

0,00 0,00

134.121,35

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСимић  Мирјана
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.047.492,85 1.047.492,85 0,00 76.404,87 0,00 325.653,02 0,00 645.434,96

470 0,00 890.746,58 890.746,58 0,00 76.404,87 0,00 309.171,99 505.169,72 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 156.746,27 156.746,27 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 16.481,03 0,00

0,00

0,00 0,00

140.265,24

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.404,87 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСимић  Мирослав
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.131.488,65 1.131.488,65 0,00 7.428,04 0,00 675.291,44 0,00 448.769,17

471 0,00 972.829,78 972.829,78 0,00 7.428,04 0,00 658.636,08 306.765,66 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 158.658,87 158.658,87 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 16.655,36 0,00

0,00

0,00 0,00

142.003,51

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.428,04 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСимић Мирослав
11060 Београд, Маријане Грегоран

бр.79

а

У К У П Н О: 0,00 1.590.965,70 1.590.965,70 0,00 0,00 0,00 379.586,70 0,00 1.211.379,00

472 0,00 1.179.151,64 1.179.151,64 0,00 0,00 0,00 367.860,95 811.290,69 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 411.814,06 411.814,06 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.725,75 0,00

0,00

0,00 0,00

400.088,31

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је признао
део пријављеног потраживања са припадајућом каматом и сврстао га у трећи исплатни ред, а преостали износ пријављеног потраживања је оспорио обзиром да исто не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСимић Влатка
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.125.268,87 1.125.268,87 0,00 22.857,03 0,00 483.844,96 0,00 618.566,88

473 0,00 964.353,64 964.353,64 0,00 22.857,03 0,00 467.256,47 474.240,14 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 160.915,23 160.915,23 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 16.588,49 0,00

0,00

0,00 0,00

144.326,74

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 22.857,03 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСимијоновић  Далибор
Смедерево, Јордана Јовановића

бб

а

У К У П Н О: 0,00 1.950.109,32 1.950.109,32 0,00 0,00 0,00 228.308,78 0,00 1.721.800,54

474 0,00 1.707.837,77 1.707.837,77 0,00 0,00 0,00 228.308,78 1.479.528,99Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 242.271,55 242.271,55 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

242.271,55

0,00

0,00

Опис потраживања:  потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је у
целости оспорио пријављено потраживање обзиром да исто не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСимионовић  Милутин
ул. Петра Драпшина бр. 10,

Заступник Ђорђе Михаиловић,
адвокат из Београда, ул.

Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.415.896,07 2.415.896,07 0,00 66.102,60 0,00 517.773,90 0,00 1.832.019,57

475 0,00 1.893.663,65 1.893.663,65 0,00 66.102,60 0,00 502.498,22 1.325.062,83 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 522.232,42 522.232,42 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 15.275,68 0,00

0,00

0,00 0,00

506.956,74

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 66.102.60 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСмиљанић  Љиљана
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 968.495,68 968.495,68 0,00 51.535,95 0,00 332.121,19 0,00 584.838,54

476 0,00 799.859,64 799.859,64 0,00 51.535,95 0,00 316.375,90 431.947,79 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 168.636,04 168.636,04 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 15.745,29 0,00

0,00

0,00 0,00

152.890,75

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 51.535,95 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСофронић  Александар
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.581.913,57 1.581.913,57 0,00 77.375,94 0,00 484.469,30 0,00 1.020.068,33

477 0,00 1.185.465,23 1.185.465,23 0,00 77.375,94 0,00 464.121,30 643.967,99 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 396.448,34 396.448,34 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.348,00 0,00

0,00

0,00 0,00

376.100,34

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСпасојевић  Сања
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.120.675,40 1.120.675,40 0,00 71.688,41 0,00 376.870,58 0,00 672.116,41

478 0,00 952.775,27 952.775,27 0,00 71.688,41 0,00 358.075,60 523.011,26 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 167.900,13 167.900,13 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 18.794,98 0,00

0,00

0,00 0,00

149.105,15

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 71.688,41 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСредојевић  Марко
Обреновац, ул.Улица 4 18Б

а

У К У П Н О: 0,00 1.590.966,00 1.590.966,00 0,00 0,00 0,00 391.060,34 0,00 1.199.905,66

479 0,00 1.179.151,64 1.179.151,64 0,00 0,00 0,00 379.041,08 800.110,56 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 411.814,36 411.814,36 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.019,26 0,00

0,00

0,00 0,00

399.795,10

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што је исто сврстао у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника
дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на
минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтакић Осто
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.269.056,24 1.269.056,24 0,00 67.233,36 0,00 615.001,74 0,00 586.821,14

480 0,00 1.090.906,43 1.090.906,43 0,00 67.233,36 0,00 591.173,60 432.499,47 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е
обзиром да исто не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 178.149,81 178.149,81 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 23.828,14 0,00

0,00

0,00 0,00

154.321,67

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу,
а који према чл. 54. Закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне
зараде признат у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 67.233,36 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтамболић  Зоран
Заступник Ђорђе Михаиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.976.359,45 2.976.359,45 0,00 55.634,01 0,00 838.195,06 0,00 2.082.530,38

481 0,00 2.378.439,06 2.378.439,06 0,00 55.634,01 0,00 797.685,82 1.525.119,23 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 597.920,39 597.920,39 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 40.509,24 0,00

0,00

0,00 0,00

557.411,15

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 55.634,01 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМарко Стаменић
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.616.836,86 1.616.836,86 0,00 77.375,94 0,00 527.899,56 0,00 1.011.561,36

482 0,00 1.217.148,16 1.217.148,16 0,00 77.375,94 0,00 506.119,42 633.652,80 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 399.688,70 399.688,70 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 21.780,14 0,00

0,00

0,00 0,00

377.908,56

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтаменић Никола
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.777.119,49 1.777.119,49 0,00 475,00 0,00 769.327,92 0,00 1.007.316,57

483 0,00 1.362.035,44 1.362.035,44 0,00 475,00 0,00 757.358,52 604.201,92 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 415.084,05 415.084,05 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.969,40 0,00

0,00

0,00 0,00

403.114,65

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 475,00 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтаменић  Влада
Заступник Ђорђе Михаиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.314.908,76 2.314.908,76 0,00 77.375,94 0,00 535.938,97 0,00 1.701.593,85

484 0,00 1.804.749,75 1.804.749,75 0,00 77.375,94 0,00 514.227,32 1.213.146,49Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 510.159,01 510.159,01 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 21.711,65 0,00

0,00

0,00 0,00

488.447,36

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтаменковић Миломир
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.074.419,53 2.074.419,53 0,00 76.865,52 0,00 1.016.731,17 0,00 980.822,84

485 0,00 1.716.657,51 1.716.657,51 0,00 76.865,52 0,00 968.424,08 671.367,91 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 357.762,02 357.762,02 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 48.307,09 0,00

0,00

0,00 0,00

309.454,93

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.865,52 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтаменковић Слађан
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.315.001,13 1.315.001,13 0,00 0,00 0,00 569.864,67 0,00 745.136,46

486 0,00 947.248,64 947.248,64 0,00 0,00 0,00 556.814,62 390.434,02 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.050,05 0,00

0,00

0,00 0,00

354.702,44

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима

278



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтанковић  Драган
Заступник Ђорђе Михаиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 3.182.079,59 3.182.079,59 0,00 93.963,18 0,00 1.009.082,45 0,00 2.079.033,96

487 0,00 2.557.384,78 2.557.384,78 0,00 93.963,18 0,00 973.141,76 1.490.279,84 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 624.694,81 624.694,81 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 35.940,69 0,00

0,00

0,00 0,00

588.754,12

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 93.963,18 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтанковић  Зоран
Сомборска 091/13, Ниш

а

У К У П Н О: 0,00 1.791.314,93 1.791.314,93 0,00 7.863,82 0,00 446.866,14 0,00 1.336.584,97

488 0,00 1.525.005,10 1.525.005,10 0,00 7.863,82 0,00 432.359,01 1.084.782,27 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 266.309,83 266.309,83 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 14.507,13 0,00

0,00

0,00 0,00

251.802,70

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.863,82 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтарчевић  Дарко
Заступник Ђорђе Михаиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.946.994,01 1.946.994,01 0,00 104.248,11 0,00 354.223,12 0,00 1.488.522,78

489 0,00 1.491.470,91 1.491.470,91 0,00 104.248,11 0,00 341.913,94 1.045.308,86 износ  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 455.523,10 455.523,10 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.309,18 0,00

0,00

0,00 0,00

443.213,92

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 104.248,11 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтефановић Дане
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.687.207,34 1.687.207,34 0,00 56.181,24 0,00 555.782,42 0,00 1.075.243,68

490 0,00 1.279.166,25 1.279.166,25 0,00 56.181,24 0,00 540.109,28 682.875,73 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 408.041,09 408.041,09 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 15.673,14 0,00

0,00

0,00 0,00

392.367,95

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 56.181,24 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтефановић Дарко
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.164.669,87 2.164.669,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.164.669,87

491 0,00 1.719.612,37 1.719.612,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.719.612,37 Стечајни  управник
ј е  п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е
оспорио  у  целости
обзиром да исто не
постоји у пословним
књигама  стечајног
управника.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 445.057,50 445.057,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

445.057,50

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Беоограду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
пријављено потраживање оспорио у целости обзиром да исто не постоји у пословним књигама стечајног управника.Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са повериоцем поново прегледа његову пријаву
потраживања са додатним доказима.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтефановић Срећко
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.218.897,58 1.218.897,58 0,00 475,00 0,00 374.584,31 0,00 843.838,27

492 0,00 851.145,09 851.145,09 0,00 475,00 0,00 362.629,51 488.040,58 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

355.797,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 475,00 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтефановић Велибор
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.828.458,80 1.828.458,80 0,00 38.900,90 0,00 356.355,67 0,00 1.433.202,23

493 0,00 1.386.890,49 1.386.890,49 0,00 38.900,90 0,00 343.528,83 1.004.460,76 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 441.568,31 441.568,31 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.826,84 0,00

0,00

0,00 0,00

428.741,47

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 38.900,90 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтојадиновић Борко
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.499.156,40 1.499.156,40 0,00 7.440,46 0,00 479.270,61 0,00 1.012.445,33

494 0,00 1.112.224,03 1.112.224,03 0,00 7.440,46 0,00 463.705,87 641.077,70 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 386.932,37 386.932,37 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 15.564,74 0,00

0,00

0,00 0,00

371.367,63

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.440,46 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтојановић Александар
Београд, Чукарица, Пере

Тодоровића 26

а

У К У П Н О: 0,00 1.028.433,95 1.028.433,95 0,00 0,00 0,00 424.063,53 0,00 604.370,42

495 0,00 874.256,46 874.256,46 0,00 0,00 0,00 409.296,84 464.959,62 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 154.177,49 154.177,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 14.766,69 0,00

0,00

0,00 0,00

139.410,80

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтојановић Биљана
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.663.884,58 1.663.884,58 0,00 77.375,94 0,00 1.051.395,28 0,00 535.113,36

496 0,00 1.435.226,46 1.435.226,46 0,00 77.375,94 0,00 1.008.957,68 348.892,84 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 228.658,12 228.658,12 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 42.437,60 0,00

0,00

0,00 0,00

186.220,52

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтојановић Мирослав
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.195.001,13 1.195.001,13 0,00 0,00 0,00 386.936,46 0,00 808.064,67

497 0,00 827.248,64 827.248,64 0,00 0,00 0,00 374.904,87 452.343,77 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.031,59 0,00

0,00

0,00 0,00

355.720,90

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтојановић Небојша
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.470.965,70 1.470.965,70 0,00 0,00 0,00 525.908,08 0,00 945.057,62

498 0,00 1.059.151,64 1.059.151,64 0,00 0,00 0,00 513.868,15 545.283,49 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 411.814,06 411.814,06 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.039,93 0,00

0,00

0,00 0,00

399.774,13

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтојановић Срђан
Дубровачка 23, 16000 Лесковац

а

У К У П Н О: 0,00 705.501,13 705.501,13 0,00 0,00 0,00 301.822,81 0,00 403.678,32

499 0,00 572.873,64 572.873,64 0,00 0,00 0,00 289.782,88 283.090,76 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 132.627,49 132.627,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.039,93 0,00

0,00

0,00 0,00

120.587,56

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтојисављевић Миливој
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.218.889,47 1.218.889,47 0,00 475,00 0,00 591.614,88 0,00 626.799,59

500 0,00 851.136,98 851.136,98 0,00 475,00 0,00 579.509,60 271.152,38 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.105,28 0,00

0,00

0,00 0,00

355.647,21

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 475,00 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтојковић Бобан
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.195.001,13 1.195.001,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195.001,13

501 0,00 827.248,64 827.248,64 0,00 0,00 0,00 0,00 827.248,64 Стечајни  управник
ј е  п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е
оспорио  у  целости
обзиром да исто не
постоји у пословним
књигама  стечајног
управника.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

367.752,49

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Беоограду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
пријављено потраживање оспорио у целости обзиром да исто не постоји у пословним књигама стечајног управника.Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са повериоцем поново прегледа његову пријаву
потраживања са додатним доказима.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтојковић Јован
38257 Гњилане, село Партеш

а

У К У П Н О: 0,00 1.366.984,47 1.366.984,47 0,00 3.438,35 0,00 345.001,82 0,00 1.018.544,30

502 0,00 992.476,32 992.476,32 0,00 3.438,35 0,00 333.047,02 655.990,95 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 374.508,15 374.508,15 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

362.553,35

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 3.438,35 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтојменовић Иван
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.819.319,40 1.819.319,40 0,00 475,00 0,00 322.900,39 0,00 1.495.944,01

503 0,00 1.387.064,87 1.387.064,87 0,00 475,00 0,00 310.904,59 1.075.685,28 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 432.254,53 432.254,53 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.995,80 0,00

0,00

0,00 0,00

420.258,73

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтупаревић Ивана
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.607.789,83 1.607.789,83 0,00 77.375,94 0,00 967.866,60 0,00 562.547,29

504 0,00 1.382.508,43 1.382.508,43 0,00 77.375,94 0,00 936.279,81 368.852,68 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 225.281,40 225.281,40 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 31.586,79 0,00

0,00

0,00 0,00

193.694,61

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСуботић Михаило
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.022.859,80 1.022.859,80 0,00 78.292,95 0,00 374.505,83 0,00 570.061,02

505 0,00 858.387,63 858.387,63 0,00 78.292,95 0,00 349.533,78 430.560,90 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 164.472,17 164.472,17 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 24.972,05 0,00

0,00

0,00 0,00

139.500,12

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 78.292,95 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСуботић Миљко
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.166.410,75 2.166.410,75 0,00 87.768,47 0,00 1.388.738,36 0,00 689.903,92

506 0,00 1.863.355,60 1.863.355,60 0,00 87.768,47 0,00 1.340.516,92 435.070,21 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 303.055,15 303.055,15 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 48.221,44 0,00

0,00

0,00 0,00

254.833,71

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 87.768,47 динара.

290



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоШоргић Ђуро
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.081.036,25 2.081.036,25 0,00 76.865,52 0,00 896.289,78 0,00 1.107.880,95

507 0,00 1.576.556,71 1.576.556,71 0,00 76.865,52 0,00 850.418,99 649.272,20 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 504.479,54 504.479,54 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 45.870,79 0,00

0,00

0,00 0,00

458.608,75

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.865,52 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоШуманац Владимир
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.585.446,27 1.585.446,27 0,00 77.375,94 0,00 514.733,95 0,00 993.336,38

508 0,00 1.188.943,85 1.188.943,85 0,00 77.375,94 0,00 496.168,25 615.399,66 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 396.502,42 396.502,42 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 18.565,70 0,00

0,00

0,00 0,00

377.936,72

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77375,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоШутовић Драган
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.505.048,68 1.505.048,68 0,00 76.652,20 0,00 352.851,88 0,00 1.075.544,60

509 0,00 1.114.953,44 1.114.953,44 0,00 76.652,20 0,00 336.214,79 702.086,45 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 390.095,24 390.095,24 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 16.637,09 0,00

0,00

0,00 0,00

373.458,15

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76652,20 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТадић Душко
Милована Глишића 5, 14210 Уб

а

У К У П Н О: 0,00 1.315.001,13 1.315.001,13 0,00 0,00 0,00 473.326,26 0,00 841.674,87

510 0,00 947.248,64 947.248,64 0,00 0,00 0,00 461.451,46 485.797,18 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада у III исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.874,80 0,00

0,00

0,00 0,00

355.877,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТерзић  Добро
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.107.636,65 2.107.636,65 0,00 60.122,93 0,00 480.942,48 0,00 1.566.571,24

511 0,00 1.637.582,74 1.637.582,74 0,00 60.122,93 0,00 463.590,21 1.113.869,60 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 470.053,91 470.053,91 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 17.352,27 0,00

0,00

0,00 0,00

452.701,64

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 60122,93 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТодоровић Александар
заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.266.594,99 2.266.594,99 0,00 60.026,40 0,00 938.736,09 0,00 1.267.832,50

512 0,00 1.776.272,10 1.776.272,10 0,00 60.026,40 0,00 900.260,98 815.984,72 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 490.322,89 490.322,89 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 38.475,11 0,00

0,00

0,00 0,00

451.847,78

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 60026,40 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТодоровић Горан
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.477.689,62 1.477.689,62 0,00 76.245,18 0,00 364.353,00 0,00 1.037.091,44

513 0,00 1.089.990,87 1.089.990,87 0,00 76.245,18 0,00 348.908,13 664.837,56 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 387.698,75 387.698,75 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 15.444,87 0,00

0,00

0,00 0,00

372.253,88

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76245,18 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТодоровић Весна
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.191.310,20 1.191.310,20 0,00 77.131,28 0,00 465.862,23 0,00 648.316,69

514 0,00 1.021.042,29 1.021.042,29 0,00 77.131,28 0,00 442.617,38 501.293,63 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 170.267,91 170.267,91 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 23.244,85 0,00

0,00

0,00 0,00

147.023,06

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77131,28 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТодоровић Зоран
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.632.101,92 1.632.101,92 0,00 77.375,94 0,00 511.972,48 0,00 1.042.753,50

515 0,00 1.226.213,46 1.226.213,46 0,00 77.375,94 0,00 493.455,30 655.382,22 Допринос који се по
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
стечајног повериоца

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 405.888,46 405.888,46 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 18.517,18 0,00

0,00

0,00 0,00

387.371,28

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса, камате на динарска потраживања.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред. Стечајни поверилац може захтевати да у складу са чл. 113. ст. 5 ЗОС стечајни управник заједно са
повериоцем поново прегледа његову пријаву потраживања са додатним доказима.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТојагић  Сандра
Београд, Владимира Дворниковића

025/6

а

У К У П Н О: 0,00 1.151.503,62 1.151.503,62 0,00 7.903,04 0,00 793.928,95 0,00 349.671,63

516 0,00 995.917,01 995.917,01 0,00 7.903,04 0,00 770.959,73 217.054,24 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 155.586,61 155.586,61 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 22.969,22 0,00

0,00

0,00 0,00

132.617,39

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.903,04 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТојагић  Стеван
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патрујарха
Димитрија бр.139,

а

У К У П Н О: 0,00 1.891.674,92 1.891.674,92 0,00 475,00 0,00 238.995,66 0,00 1.652.204,26

517 0,00 1.414.918,17 1.414.918,17 0,00 475,00 0,00 222.262,14 1.192.181,03 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 476.756,75 476.756,75 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 16.733,52 0,00

0,00

0,00 0,00

460.023,23

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 475,00 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТомашевић  Небојша Нехруова 87-
16

Ђорђе Михoвиловић, адвокат из
Београда, ул. Патрујарха

Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.642.147,37 1.642.147,37 0,00 221.366,43 0,00 463.897,81 0,00 956.883,13

518 0,00 1.240.744,64 1.240.744,64 0,00 210.680,00 0,00 226.269,74 803.794,90 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 401.402,73 401.402,73 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.686,43 0,00 237.628,07 0,00

0,00

0,00 0,00

153.088,23

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса и камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса и камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду 4.Ст.181/13 од 13.10.2015.године исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања усвојена на испитном рочишту 04.03.2015.године, тако што уместо "СМАТРАЈУ СЕ УТВРЂЕНИМ ОДНОСНО ОСПОРЕНИМ"
потраживања следећег стечајног повериоца у првом исплатном реду износ од 29976,45 динара, у трећем исплатном реду износ од 655287,79 динара, треба да стоји "СМАТРАЈУ СЕ УТВРЂЕНИМ ОДНОСНО ОСПОРЕНИМ" потраживања следећег стечајног повериоца у
првом исплатном реду износ од 221366,43 динара, у трећем исплатном реду износ од 463897,81 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТомић  Јордан из Београда
Војводе Влаховића 47, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 981.465,70 981.465,70 0,00 0,00 0,00 823.118,24 0,00 158.347,46

519 0,00 804.776,64 804.776,64 0,00 0,00 0,00 804.776,64 0,00 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног дужника

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 176.689,06 176.689,06 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 18.341,60 0,00

0,00

0,00 0,00

158.347,46

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што је исто сврстао у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника
дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на
минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТомић  Милан
Обреновац, Велико поље, нема

улице бб

а

У К У П Н О: 0,00 1.813.126,29 1.813.126,29 0,00 0,00 0,00 293.663,79 0,00 1.519.462,50

520 0,00 1.348.552,27 1.348.552,27 0,00 0,00 0,00 276.836,82 1.071.715,45 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 464.574,02 464.574,02 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 16.826,97 0,00

0,00

0,00 0,00

447.747,05

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што је исто сврстао у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника
дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на
минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТомић  Спасен
Смедерево, Старца Вујадина 217

а

У К У П Н О: 0,00 1.322.743,77 1.322.743,77 0,00 0,00 0,00 580.708,54 0,00 742.035,23

521 0,00 953.798,64 953.798,64 0,00 0,00 0,00 561.632,12 392.166,52 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 368.945,13 368.945,13 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 19.076,42 0,00

0,00

0,00 0,00

349.868,71

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што је исто сврстао у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника
дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на
минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТошић  Бранко из Обреновца
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патрујарха
Димитрија бр.139,

а

У К У П Н О: 0,00 1.128.831,80 1.128.831,80 0,00 77.375,94 0,00 514.093,77 0,00 537.362,09

522 0,00 962.525,20 962.525,20 0,00 77.375,94 0,00 484.182,14 400.967,12 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 166.306,60 166.306,60 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 29.911,63 0,00

0,00

0,00 0,00

136.394,97

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плате, превоза, регреса и камате на динарска потраживања
Правни основ: Потраживање на име нето плате, превоза, регреса и камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТошић  Љиљана из Београда
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патрујарха
Димитрија бр.139 - село тТемска

бб, Пирот

а

У К У П Н О: 0,00 1.028.027,30 1.028.027,30 0,00 0,00 0,00 368.712,08 0,00 659.315,22

523 0,00 877.508,81 877.508,81 0,00 0,00 0,00 349.192,02 528.316,79 износ  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 150.518,49 150.518,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 19.520,06 0,00

0,00

0,00 0,00

130.998,43

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I и III исплатном реду оспорен је у износу од 180.048,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном
повериоцу од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТрбушковић  Слободан из
Београда

Патриса Лумумбе 70, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 2.012.573,84 2.012.573,84 0,00 85.416,17 0,00 1.067.464,48 0,00 859.693,19

524 0,00 1.724.690,27 1.724.690,27 0,00 85.416,17 0,00 1.022.069,03 617.205,07 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 287.883,57 287.883,57 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 45.395,45 0,00

0,00

0,00 0,00

242.488,12

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 85.416,17 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТришић  Дејан
Обреновац, Мислођинска 7/а

а

У К У П Н О: 0,00 1.523.039,61 1.523.039,61 0,00 0,00 0,00 436.250,63 0,00 1.086.788,98

525 0,00 1.136.888,27 1.136.888,27 0,00 0,00 0,00 415.030,53 721.857,74 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 386.151,34 386.151,34 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 21.220,10 0,00

0,00

0,00 0,00

364.931,24

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 0,00 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТришић  Радован из Мионице
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патрујарха
Димитрија бр.139,

а

У К У П Н О: 0,00 1.020.432,82 1.020.432,82 0,00 136.255,94 0,00 308.200,72 0,00 575.976,16

526 0,00 856.290,30 856.290,30 0,00 136.255,94 0,00 279.511,17 440.523,19 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 164.142,52 164.142,52 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 28.689,55 0,00

0,00

0,00 0,00

135.452,97

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 136.255,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТрмчић  Милан из Панчева
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патрујарха
Димитрија бр.139,

а

У К У П Н О: 0,00 1.470.568,91 1.470.568,91 0,00 1.310,48 0,00 515.293,22 0,00 953.965,21

527 0,00 1.094.192,25 1.094.192,25 0,00 1.310,48 0,00 494.008,43 598.873,34 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 376.376,66 376.376,66 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 21.284,79 0,00

0,00

0,00 0,00

355.091,87

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 1.310,48 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТрнинић  Миленко из Прњавора
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патрујарха
Димитрија бр.139,

а

У К У П Н О: 0,00 1.879.027,90 1.879.027,90 0,00 5.626,19 0,00 460.168,69 0,00 1.413.233,02

528 0,00 1.414.808,58 1.414.808,58 0,00 5.626,19 0,00 440.452,13 968.730,26 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 464.219,32 464.219,32 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 19.716,56 0,00

0,00

0,00 0,00

444.502,76

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоУбипарип  Вид из Новог Сада
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патрујарха
Димитрија бр.139,

а

У К У П Н О: 0,00 1.699.421,89 1.699.421,89 0,00 5.023,02 0,00 445.774,45 0,00 1.248.624,42

529 0,00 1.265.688,44 1.265.688,44 0,00 5.023,02 0,00 427.870,00 832.795,42 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 433.733,45 433.733,45 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 17.904,45 0,00

0,00

0,00 0,00

415.829,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  потраживање на име нето плате, превоза, регреса и камате на динарска потраживања
Правни основ: потраживање на име нето плате, превоза, регреса и камате на динарска потраживања
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 43.560,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу од
стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 5023,02 динара.

308



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоУдовичић  Радослав, Уб, село
Совљак

Ђорђе Михoвиловић, адвокат из
Београда, ул. Патрујарха

Димитрија бр.139,

а

У К У П Н О: 0,00 1.136.030,86 1.136.030,86 0,00 77.375,94 0,00 431.696,75 0,00 626.958,17

530 0,00 970.669,63 970.669,63 0,00 77.375,94 0,00 420.303,45 472.990,24 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 165.361,23 165.361,23 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.393,30 0,00

0,00

0,00 0,00

153.967,93

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 188.760,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоУзуновић  Елвир из Прибоја
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патрујарха
Димитрија бр.139,

а

У К У П Н О: 0,00 2.446.732,21 2.446.732,21 0,00 171.596,34 0,00 886.712,48 0,00 1.388.423,39

531 0,00 1.927.391,00 1.927.391,00 0,00 171.596,34 0,00 843.350,38 912.444,28 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 519.341,21 519.341,21 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 43.362,10 0,00

0,00

0,00 0,00

475.979,11

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 171.596,34 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоУзуновић  Елвис из Прибоја
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патрујарха
Димитрија бр.139,

а

У К У П Н О: 0,00 5.966.642,46 5.966.642,46 0,00 246.633,36 0,00 1.008.654,38 0,00 4.711.354,72

532 0,00 1.979.720,97 1.979.720,97 0,00 231.395,00 0,00 980.300,56 768.025,41 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 3.986.921,49 3.986.921,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

15.238,36 0,00 28.353,82 0,00

0,00

0,00 0,00

3.943.329,31

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду 4.Ст.181/13 од 13.10.2015.године исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања усвојена на испитном рочишту 04.03.2015.године, тако што уместо "СМАТРАЈУ СЕ УТВРЂЕНИМ ОДНОСНО ОСПОРЕНИМ"
потраживања следећег стечајног повериоца у првом исплатном реду износ од 246633,36 динара, у трећем исплатном реду износ од 1008654,38 динара, треба да стоји "СМАТРАЈУ СЕ УТВРЂЕНИМ ОДНОСНО ОСПОРЕНИМ" потраживања следећег стечајног повериоца
у првом исплатном реду износ од 246633,36 динара, у трећем исплатном реду износ од 1008654,38 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВадалчевић Ивица
из Панчева, Ђорђе Михoвиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139,

а

У К У П Н О: 0,00 2.163.950,38 2.163.950,38 0,00 79.293,96 0,00 751.002,37 0,00 1.333.654,05

533 0,00 1.664.956,98 1.664.956,98 0,00 79.293,96 0,00 719.813,23 865.849,79 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 498.993,40 498.993,40 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 31.189,14 0,00

0,00

0,00 0,00

467.804,26

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 75.540,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу од
стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 79293,96 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВасић Зоран
Звечан, проте Стојана бб

а

У К У П Н О: 0,00 1.245.001,13 1.245.001,13 0,00 0,00 0,00 705.204,76 0,00 539.796,37

534 0,00 877.248,64 877.248,64 0,00 0,00 0,00 693.964,46 183.284,18 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.240,30 0,00

0,00

0,00 0,00

356.512,19

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што је исто сврстао у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника
дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на
минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВасиљевић  Богомир из
Лепосавића

Ђорђе Михoвиловић, адвокат из
Београда, ул. Патрујарха

Димитрија бр.139,

а

У К У П Н О: 0,00 1.315.001,13 1.315.001,13 0,00 0,00 0,00 286.840,06 0,00 1.028.161,07

535 0,00 947.248,64 947.248,64 0,00 0,00 0,00 275.599,76 671.648,88 износ  пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног дужника

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.240,30 0,00

0,00

0,00 0,00

356.512,19

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што је исто сврстао у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника
дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на
минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВеличковић  Иван из Београда
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патрујарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.712.713,42 1.712.713,42 0,00 7.902,95 0,00 690.643,59 0,00 1.014.166,88

536 0,00 1.317.907,06 1.317.907,06 0,00 7.902,95 0,00 671.440,01 638.564,10 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 394.806,36 394.806,36 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 19.203,58 0,00

0,00

0,00 0,00

375.602,78

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I и III исплатном реду оспорен је у износу од 180.048,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном
повериоцу од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7902,95 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВеличковић  Зоран из Лесковца
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патрујарха
Димитрија бр.139,

а

У К У П Н О: 0,00 1.470.268,24 1.470.268,24 0,00 75.261,49 0,00 353.370,16 0,00 1.041.636,59

537 0,00 1.083.604,89 1.083.604,89 0,00 75.261,49 0,00 350.090,45 658.252,95 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 386.663,35 386.663,35 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.279,71 0,00

0,00

0,00 0,00

383.383,64

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред
НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 188.760,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 75261,49 динара.

315



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВесић  Александар из
Александровца

Ђорђе Михoвиловић, адвокат из
Београда, ул. Патрујарха

Димитрија бр.139,

а

У К У П Н О: 0,00 2.150.696,93 2.150.696,93 0,00 67.487,17 0,00 458.855,61 0,00 1.624.354,15

538 0,00 1.657.539,18 1.657.539,18 0,00 67.487,17 0,00 431.295,21 1.158.756,80 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 493.157,75 493.157,75 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 27.560,40 0,00

0,00

0,00 0,00

465.597,35

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.
НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 188.760,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 67487,17 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВесковић  Александар из Београда
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патрујарха
Димитрија бр.139,

а

У К У П Н О: 0,00 1.638.691,38 1.638.691,38 0,00 61.531,08 0,00 760.574,60 0,00 816.585,70

539 0,00 1.410.368,91 1.410.368,91 0,00 61.531,08 0,00 738.294,03 610.543,80 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I
и с п л а т н и  р е д .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 228.322,47 228.322,47 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 22.280,57 0,00

0,00

0,00 0,00

206.041,90

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 188.760,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 61531,08 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВишњић  Милан из Новог Сада,
Ђорђе Михoвиловић, адвокат из

Београда, ул. Патрујарха
Димитрија бр.139,

а

У К У П Н О: 0,00 2.063.588,93 2.063.588,93 0,00 43.380,84 0,00 1.372.043,60 0,00 648.164,49

540 0,00 1.801.678,43 1.801.678,43 0,00 43.380,84 0,00 1.325.995,90 432.301,69 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
с т е ч а ј н о г
дужника.Допринос
к о ј и  с е  п о
е в и д е н ц и ј и
стечајног  дужника
дугује повериоцу, а
који  према  чл.  54.
закона  о  стечају
спада  у  I  исплатни
ред  је  признат  по
п р и ј а в и
п о т р а ж и в а њ а
Пореске  управе  из
ког  разлога  је  исти
оспорен по пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  док  је
дуг на име разлике
између доприноса и
пореза обрачунатих
на  минималне  и
п у н е  з а р а д е
п р и з н а т  у  I I I

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 261.910,50 261.910,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 46.047,70 0,00

0,00

0,00 0,00

215.862,80

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа
Правни основ: Потраживање из радног односа
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. закона о стечају спада у I исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у III исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 188.760,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 43380,84 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВлајковић Боривој
14210 Совљак

а

У К У П Н О: 0,00 1.626.284,85 1.626.284,85 0,00 77.375,94 0,00 441.811,61 0,00 1.107.097,30

541 0,00 1.225.506,98 1.225.506,98 0,00 77.375,94 0,00 417.601,19 730.529,85 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 400.777,87 400.777,87 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 24.210,42 0,00

0,00

0,00 0,00

376.567,45

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВојиновић Зоран
36000 Краљево, Чибуковачка 19

а

У К У П Н О: 0,00 1.227.851,84 1.227.851,84 0,00 1.487,18 0,00 428.357,04 0,00 798.007,62

542 0,00 859.922,34 859.922,34 0,00 1.487,18 0,00 416.400,24 442.034,92 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.929,50 367.929,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.956,80 0,00

0,00

0,00 0,00

355.972,70

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 15.488,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу од
стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВранић Саша
11300 Смедерево, ул. Лазаричка 6

а

У К У П Н О: 0,00 1.367.364,75 1.367.364,75 0,00 0,00 0,00 440.473,07 0,00 926.891,68

543 0,00 992.828,70 992.828,70 0,00 0,00 0,00 428.516,27 564.312,43 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 374.536,05 374.536,05 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.956,80 0,00

0,00

0,00 0,00

362.579,25

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВрањеш Славица
11000 Београд, Устаничка бр.181

а

У К У П Н О: 0,00 905.501,13 905.501,13 0,00 0,00 0,00 470.426,98 0,00 435.074,15

544 0,00 772.873,64 772.873,64 0,00 0,00 0,00 458.369,48 314.504,16 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 132.627,49 132.627,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.057,50 0,00

0,00

0,00 0,00

120.569,99

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа

Правни основ: Потраживања из радног односа

а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВрањковић Зоран
15300 Лозница, Карађорђева број

91

а

У К У П Н О: 0,00 1.297.546,46 1.297.546,46 0,00 0,00 0,00 396.358,30 0,00 901.188,16

545 0,00 915.102,82 915.102,82 0,00 0,00 0,00 384.761,77 530.341,05 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 382.443,64 382.443,64 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.596,53 0,00

0,00

0,00 0,00

370.847,11

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВучковски Далибор
Глогоњ, 26202 Панчево

а

У К У П Н О: 0,00 991.044,90 991.044,90 0,00 0,00 0,00 349.867,17 0,00 641.177,73

546 0,00 843.892,49 843.892,49 0,00 0,00 0,00 348.278,48 495.614,01 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 147.152,41 147.152,41 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.588,69 0,00

0,00

0,00 0,00

145.563,72

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВучовић Радован
Звечан, село Банов до

а

У К У П Н О: 0,00 1.517.505,67 1.517.505,67 0,00 76.865,52 0,00 368.374,87 0,00 1.072.265,28

547 0,00 1.126.093,53 1.126.093,53 0,00 76.865,52 0,00 351.030,72 698.197,29 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 391.412,14 391.412,14 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 17.344,15 0,00

0,00

0,00 0,00

374.067,99

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.865,52 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВучуровић Живана
11300 Смедерево,  Грачаничка

бр.13

а

У К У П Н О: 0,00 1.087.080,58 1.087.080,58 0,00 7.903,04 0,00 537.650,88 0,00 541.526,66

548 0,00 931.788,51 931.788,51 0,00 7.903,04 0,00 518.358,82 405.526,65 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 155.292,07 155.292,07 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 19.292,06 0,00

0,00

0,00 0,00

136.000,01

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.903,04 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВујанић Милорад
11080 Земун Поље, Акробате

Алексића бр. 21/11

а

У К У П Н О: 0,00 2.212.512,22 2.212.512,22 0,00 77.375,94 0,00 824.562,92 0,00 1.310.573,36

549 0,00 1.747.152,96 1.747.152,96 0,00 77.375,94 0,00 791.635,09 878.141,93 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 465.359,26 465.359,26 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 32.927,83 0,00

0,00

0,00 0,00

432.431,43

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВујић Слободан
11300 Смедерево, Стризоровска

72

а

У К У П Н О: 0,00 1.342.001,13 1.342.001,13 0,00 0,00 0,00 339.045,66 0,00 1.002.955,47

550 0,00 974.248,64 974.248,64 0,00 0,00 0,00 327.449,13 646.799,51 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 367.752,49 367.752,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.596,53 0,00

0,00

0,00 0,00

356.155,96

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а.
Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВујковић Дејан
Кружни пут 21/1, 11500 Бело Поље

а

У К У П Н О: 0,00 1.494.642,11 1.494.642,11 0,00 14.134,44 0,00 1.029.178,05 0,00 451.329,62

551 0,00 1.106.243,40 1.106.243,40 0,00 14.134,44 0,00 1.008.006,80 84.102,16 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 388.398,71 388.398,71 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 21.171,25 0,00

0,00

0,00 0,00

367.227,46

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВујковић Драган
14210 Совљак

а

У К У П Н О: 0,00 1.547.680,56 1.547.680,56 0,00 77.375,94 0,00 411.052,77 0,00 1.059.251,85

552 0,00 1.154.872,33 1.154.872,33 0,00 77.375,94 0,00 392.925,31 684.571,08 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 392.808,23 392.808,23 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 18.127,46 0,00

0,00

0,00 0,00

374.680,77

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВујковић Жељко
11500 Бело Поље, Кружни пут 21/1

а

У К У П Н О: 0,00 1.462.120,49 1.462.120,49 0,00 8.981,76 0,00 783.893,82 0,00 669.244,91

553 0,00 1.077.193,12 1.077.193,12 0,00 8.981,76 0,00 765.847,56 302.363,80 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 384.927,37 384.927,37 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 18.046,26 0,00

0,00

0,00 0,00

366.881,11

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 8.981,76 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВукоичић Гојко
11500 Обреновац,Вука Караџића

99Б

а

У К У П Н О: 0,00 1.531.075,90 1.531.075,90 0,00 8.319,75 0,00 397.389,99 0,00 1.125.366,16

554 0,00 1.142.324,95 1.142.324,95 0,00 8.319,75 0,00 383.586,46 750.418,74 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 388.750,95 388.750,95 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.803,53 0,00

0,00

0,00 0,00

374.947,42

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВукотић Милица
14210 Совљак

а

У К У П Н О: 0,00 1.225.157,45 1.225.157,45 0,00 77.375,94 0,00 619.095,30 0,00 528.686,21

555 0,00 1.049.465,08 1.049.465,08 0,00 77.375,94 0,00 589.337,54 382.751,60 Потраживања  из
радног  односаГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 175.692,37 175.692,37 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 29.757,76 0,00

0,00

0,00 0,00

145.934,61

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Делимично је оспорено потраживање на име главног дуга и камате на главни дуг.
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВуковић Мирослав
11500 Обреновац, Војводе

Мишића број 57/1

а

У К У П Н О: 0,00 2.497.850,41 2.497.850,41 0,00 62.355,09 0,00 964.937,18 0,00 1.470.558,14

556 0,00 1.751.077,19 1.751.077,19 0,00 54.704,61 0,00 928.945,55 767.427,03 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 746.773,22 746.773,22 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

7.650,48 0,00 35.991,63 0,00

0,00

0,00 0,00

703.131,11

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЗељић Милан
15321 Радаљ

а

У К У П Н О: 0,00 1.549.199,78 1.549.199,78 0,00 2.023,99 0,00 358.892,50 0,00 1.188.283,29

557 0,00 1.128.086,16 1.128.086,16 0,00 2.023,99 0,00 346.909,10 779.153,07 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 421.113,62 421.113,62 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.983,40 0,00

0,00

0,00 0,00

409.130,22

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 2.023,99 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЗвекић Владимир
11070 Београд, Милентија

Поповића бр 46/9

а

У К У П Н О: 0,00 851.078,39 851.078,39 0,00 0,00 0,00 586.066,49 0,00 265.011,90

558 0,00 712.525,23 712.525,23 0,00 0,00 0,00 574.094,57 138.430,66 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 138.553,16 138.553,16 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.971,92 0,00

0,00

0,00 0,00

126.581,24

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а.
Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање тако што је исто сврстано у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име
разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЖакула Јован
26000 Старчево, Радничка бр.83

а

У К У П Н О: 0,00 1.606.985,00 1.606.985,00 0,00 76.865,52 0,00 765.984,58 0,00 764.134,90

559 0,00 1.205.239,56 1.205.239,56 0,00 76.865,52 0,00 743.840,47 384.533,57 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 401.745,44 401.745,44 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 22.144,11 0,00

0,00

0,00 0,00

379.601,33

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЖивановић Ђорђе
15300 Лозница, Трг Вука Караџића

број 11/4

а

У К У П Н О: 0,00 1.425.391,71 1.425.391,71 0,00 76.728,47 0,00 313.990,37 0,00 1.034.672,87

560 0,00 1.036.703,96 1.036.703,96 0,00 76.728,47 0,00 298.438,08 661.537,41 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 388.687,75 388.687,75 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 15.552,29 0,00

0,00

0,00 0,00

373.135,46

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.728,47 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЖивановић Милан
15300 Лозница, Трг Вука Караџића

број 11

а

У К У П Н О: 0,00 1.888.673,91 1.888.673,91 0,00 76.096,24 0,00 465.048,46 0,00 1.347.529,21

561 0,00 1.441.424,42 1.441.424,42 0,00 76.096,24 0,00 448.977,34 916.350,84 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 447.249,49 447.249,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 16.071,12 0,00

0,00

0,00 0,00

431.178,37

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.096,24 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЖивковић Добривоје
11300 Смедерево, ул. Револуције

111

а

У К У П Н О: 0,00 1.802.024,92 1.802.024,92 0,00 76.665,28 0,00 521.180,47 0,00 1.204.179,17

562 0,00 1.365.040,27 1.365.040,27 0,00 76.665,28 0,00 502.874,40 785.500,59 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 436.984,65 436.984,65 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 18.306,07 0,00

0,00

0,00 0,00

418.678,58

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.665,28 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЖивковић Драгослав
18206 Нишка Бања, Јелашница

а

У К У П Н О: 0,00 1.283.334,91 1.283.334,91 0,00 0,00 0,00 342.114,90 0,00 941.220,01

563 0,00 912.065,09 912.065,09 0,00 0,00 0,00 330.158,10 581.906,99 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 371.269,82 371.269,82 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.956,80 0,00

0,00

0,00 0,00

359.313,02

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I и III исплатном реду оспорен је у износу од 21.296,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном
повериоцу од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЖивковић Милош
11508 Велико Поље, Ступића крај

74

а

У К У П Н О: 0,00 1.308.067,64 1.308.067,64 0,00 7.704,33 0,00 270.564,81 0,00 1.029.798,50

564 0,00 934.946,11 934.946,11 0,00 7.704,33 0,00 257.633,83 669.607,95 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 373.121,53 373.121,53 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.930,98 0,00

0,00

0,00 0,00

360.190,55

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.704,33 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЖивковић Радосав
ул. Драге Вуковић Корчагина број

109Г, 11500 Обреновац

а

У К У П Н О: 0,00 654.067,00 654.067,00 0,00 17.426,12 0,00 406.653,87 0,00 229.987,01

565 0,00 599.475,00 599.475,00 0,00 17.426,12 0,00 402.860,60 179.188,28 Д е л и м и ч н о  ј е
о с п о р е н о
потраживање  на
име главног  дуга  и
камате  на  главни
дуг.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 54.592,00 54.592,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.793,27 0,00

0,00

0,00 0,00

50.798,73

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање, тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Допринос који се по евиденцији стечајног дужника дугује повериоцу, а који према чл. 54. Закона о стечају спада у први исплатни ред је признат по пријави потраживања Пореске управе из ког разлога је исти
оспорен по пријави стечајног повериоца, док је дуг на име разлике између доприноса и пореза обрачунатих на минималне и пуне зараде признат у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 17.426,12 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН -
АУТОМАТИКА д.о.о. Београд

Волгина бр. 15

а

У К У П Н О: 0,00 222.886,88 222.886,88 0,00 0,00 0,00 222.886,88 0,00 0,00

566 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 42.886,88 42.886,88 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 42.886,88 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе.
Правни основ: Фактура бр. 90014077 од 31.10.2012. године.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: фактуру бр. 90014077 од 31.10.2012. године и каматни лист.
Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 26.05.2014 под редним бројем 566. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.566, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потраживање у износу од 222.886,88 динара се распоредјује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоBIBO CAR d.o.o. Pozarevac
Љубичевска-насеље бб,

Пожаревац

а

У К У П Н О: 0,00 26.107,30 26.107,30 0,00 0,00 0,00 26.107,30 0,00 0,00

568 0,00 22.971,25 22.971,25 0,00 0,00 0,00 22.971,25 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 3.136,05 3.136,05 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.136,05 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име услуге сервисирања возила рег.ознака БГ 314 ОК, по рачуну 60674 од 04.06.2013. године
Правни основ: Потраживање на име услуге сервисирања возила рег.ознака БГ 314 ОК, по рачуну 60674 од 04.06.2013. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Финансијску картицу за период 01.01.2013. године, фотокопију Фактуру бр.60674 од 04.06.2013. године.

Комментар:
-Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 23.05.2014 под редним бројем 568 и допуну исте пријаве. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.568,
стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
 Признато потрживање у износу од 26.107,30 динара распоредјује се у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРепублички фонд за задравствено
осигурање

Јована Мариновића 2, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 721.225,02 721.225,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721.225,02

569 0,00 369.833,79 369.833,79 0,00 0,00 0,00 0,00 369.833,79 П о т р а ж и в а њ е
оспрено  у  целости
б у д у ћ и  д а  ј е
п о с л о д а в а ц
обезбедио све мере
заштите на раду ,а
повређени  радник
б и о  у р е д н о
п р и ј а в љ е н  и
осигуран,  што  је
п о т в р ђ е н о  и
неправоснажном
судском  пресудом.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 351.391,23 351.391,23 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

351.391,23

0,00

0,00

Опис потраживања:  Накнада штете по основу одговорности за штету трећем лицу-накнада трошкова лечења  радника Моудер Абдул Зорана
Правни основ: Накнада штете по основу одговорности за штету трећем лицу
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио ахтев за накнаду штете од 04.04.208. године, Фактуре са износима трошкова и пратећом медицинском документацијом, обрачун камате и главног дуга, Пресуду И Основног суда у Београду бр.П 10178/2010
од 12.12.2011. године, Жалба РФЗО и Решење о прекиду поступка 54 П бр. 10178/2010 од 14.04.2014. године.
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 26.05.2014 под редним бројем 569. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.569 стечајни управник
оспорава потраживање у целости, будући да је стечајни дужник обезбедио све потребне мере заштите на раду, те да је повређени радник био уредно пријављен и здравствено осигуран, а што је и потврђено неправноснажном првостепеном одлуком Основног суда у
Београду бр.П 10178/2010 од 12.12.2011. године.

Првостепеном пресудаом привредног суда у Београду Посл.бр.14.П-2594/2015 од 16.06.2015. године је у целости одбијен тужбени захтев тужиоца као неоснован.
Решењем привредног апелационог суда у Београду одбијена је жалба тужиоца и потврђена је пресуда првостепеног суда.
Пресуда је постала правноснажна дана 02.03.2017. године, а извршна дана 18.04.2017. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтанковић Зоран
ул.  Десанке Максимовић бр.8/27,

Београд

а

У К У П Н О: 0,00 5.893.560,98 5.893.560,98 0,00 47.406,48 0,00 3.483.451,08 0,00 2.362.703,42

570 0,00 4.124.053,40 4.124.053,40 0,00 41.400,00 0,00 2.799.902,98 1.282.750,42 Након  извршене
анализе  при јаве
потраживања,  а  на
о с н о в у
р а с п о л о ж и в е  и
д о с т а в љ е н е
д о к у м е н т а ц и ј е
стечајног  дужника,
стечајни управник је
у  целости  оспорио
н а в е д е н о
п о т р а ж и в а њ е
о б з и р о м  д а  с е
и з м е ђ у  и с т и х
страна  по  истом
основу  већ  води
п а р н и ц а ,  т е  д а
р е ш е њ е  о
престанку  радног
о д н о с а  н и ј е
п р а в н о с н а ж н о
поништено,  нити
в и с и н а  р а з л и к е
између исплаћених
И  е в е н т у а л н о
припадајућх износа
з а р а д а
п р а в н о с н а ж н о
у т в р ђ е н а . .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.408.132,58 1.408.132,58 0,00

0,00 361.375,00 361.375,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6.006,48 0,00 683.548,10 0,00

0,00

0,00 0,00

718.578,00

361.375,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име зараде, регрес, судске трошкове, ПИО доприносе
Правни основ: Потраживање на име зараде, регрес, судске трошкове, ПИО доприносе
а. Стечајни поверилац је дана 28.05.2014. године, пред Привредним судом у Београду поднео пријаву потраживања која је заведена под бројем 570. Уз пријаву потраживања  доставио је следећу документацију: Фотокопија личне карте; Фотокопија радне књижице;
Фоткопија Уговора о раду Посл. бр. 11/2010 од 01.09.2010. године; Одјава осигурања - Образац М-2; Отказ уговора о раду Посл. бр. 585/11 од 31.05.2018. године; Потрвда о радном односу од 24.04.2014. године; Обрачун камате за период од 01.09.2010. године до
17.03.2014. године; Решење о престанку радног односа Посл. бр. 80073/7122 од 01.09.2010. године; Решење о праву на новчану накнаду Посл. бр. UP.I 0104-10411-9254-1/2011, Уверење Посл. бр. 10411-9254/2011 - 785/0104 од 26.03.2014. године, Обрачун камате за
период од 01.06.2011. године до 17.03.2014. године; Обрачун камате минималне зараде за период од 15.04.2010. године до 17.03.2014. године; Налаз и мишљење вештака; Обрачун камате на отпремнину.
Након извршене анализе пријаве потраживања број 570 а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је у целости оспорио пријављено потраживање у целости односно у износу од 5.893.560,98 динара, обзиром да се
између истих страна по истом основу води парница, те да решење о престанку радног односа није правноснажно поништено, нити је висина разлике између исплаћених и евентуално припадајућих износа зарада, правноснажно утврђена.
Ангажовани адавокат Анђелка А.Митић, доставила је стечајном управнику Пресуду Привредног суда у Београду, 8 П 298/2016 од дана 30.05.2017. године, Пресуду Привредног апелационог суда, 9 Пж 4954/17 од дана12.01.2018. године, као и Решење о утврђењу права
на старосну пензију а за Зорана Станковића. Наведеном пресудом, која је постала правноснажна дана 12.10.2018. године и извршна дана 19.11.2018. године, у ставу I изреке, утврђено је потраживање тужиоца Зорана Станковића из Београда према туженом
„Термоелектро“ д.о.о. – у стечају, Београд, у износу од 3.543.448,44 динара, у ставу II изреке Пресуде, одбијен је компензациони приговор туженог као неоснован, док је ставом III обавезан тужени да на име трошкова парничног поступка тужиоцу исплати износ од
580.017,00 динара, у року од 8 дана од дана пријема писменог отправка пресуде, са законском затезном каматом од дана извршности пресуде до исплате.
Стечајни управник је поступио у складу са наведеном пресудом, те изменио листу признатих и оспорених потраживања од 27.02.2015. године. Наиме, у складу са правноснажом и извршном пресудом Привредног суда у Београду, 8 П 298/2016 од 30.05.2017. године,
стечајни управник признаје пријављено потраживање у укупном износу од 3.530.857,56 динара, и то: на име главног дуга износ од 2.841.302,98 динара и на име камате на главни дуг износ од 689.554,58 динара.

Од чега, потраживање на име минималне нето зараде, стечајни управник признаје у износу од 41.400,00 динара и потраживање на име камате на минималну нето зараду стечајни управник признаје у износу од 6.006,48 динара и исто разврставa у I исплатни ред у
складу са чл. 54 ст. 4 тачка 1. Закона о стечају; потраживање на име разлике између минималне нето зараде и припадајуће зараде, као и регреса за годишњи одмор стечајни управник признаје у износу од 1.991.007,50 динара, док потраживање на име доприноса за
ПИО, стечајни управник признаје у износу од 808.895,48 динара, као и потраживање на име камате на главни дуг, стечајни управник признаје у износу од 683.548,10 динара и исто сврстава у III исплатни ред у складу са чл. 54. ст.4 тачка 3. Закона о стечају. Стечајни
управник оспорава потраживање стечајног повериоца на име доприноса за ПИО у износу од 12.590,88 динара, а које потраживање се сходно чл. 54. ст. 4. тачка 1. Закона о стечају, разврстава у први исплатни ред, обзиром да је наведено потраживање признато и
исплаћено пореској управи, у складу са поднетом пријавом потраживања пореске управе.
Дакле, стечајни управник оспорава потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 2.362.703,42 динара, и то: на име главног дуга износ од 1.282.750,42 динара (разлика између укупно пријављеног потраживања (4.124.053,40 динара) и признатог потраживања
по пресуди (41.400,00+1.991.007,50+808.895,48). Дакле у износ од 1.282.750,42 динара садржан је износ од 12.590,88 динара, који представља оспорене доприносе који су признати и исплаћени Пореској управи, на име камате на главни дуг износ од 718.578,00 динара,
и на име трошкова поступка износ од 361.375,00 динара.
Стечајни дужник је дана 05.12.2018. године, уплатио на рачун тужиоца Зорана Станковића, на име досуђених трошкова парничног поступка у складу са Пресудом Привредног суда у Београду, 8.П.298/16 износ од 580.017,00 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНикола Ракић ПР, ЗР Грејмонт,
Панчево, Кајмачкаланска

Адвокат Зоран Крстић, Максима
Горког 4-2  Панчево

а

У К У П Н О: 0,00 1.050.244,13 1.050.244,13 0,00 0,00 0,00 1.050.244,13 0,00 0,00

571 0,00 731.733,00 731.733,00 0,00 0,00 0,00 731.733,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 238.542,13 238.542,13 0,00

0,00 79.969,00 79.969,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 238.542,13 0,00

79.969,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе .
Правни основ: Пресуда Привредног суда 7871/2013 правоснажна и извршна од 08.01.2014.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Пресуду привредног суда у Београду бр. 7871/2013 од 23.01.2014. године (правноснажна и извршна од 08.01.2014) којом је стечајни дужник обавезан да исплати стечајном повериоцу износ од 731.733,70
динара са припадајућом каматом и трошковима поступка у износу од 79.969,00 динара, као и обрачун камате. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 27.05.2014 под редним бројем 571. На основу расположиве и
достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.571 стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости - 1.050.244,13 динара.
Признато потрживање у износу од 731.733,00 динара на име главног дуга, износ од 238.542,13 динара на име камате и износ од 79.969,00 динара на име трошкова поступка се распоређују у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПОДГОРИНА ТИМА д.о.о. Ваљево
Др Пантића 73 Ваљево

У К У П Н О: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Излучни захтев.Главни 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:  Излучни захтев.
Правни основ:
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПерић Ненад
Проте Матеје Ненадовића бр.7/17

Београд

а

У К У П Н О: 0,00 4.725.393,96 4.725.393,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.725.393,96

573 0,00 3.393.523,00 3.393.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.393.523,00 Н а  о с н о в у
р а с п о л о ж и в е  и
д о с т а в љ е н е
документације,  и
након  извршене
анализе  при јаве
п о т р а ж и в а њ а ,
стечајни управник у
целости  оспорава
п р и ј а в љ е н о
потраживање.  Ово
стога  што  у  својој
евиденци ји  ни је
нашао  да  има  дуг
према  стечајном
п о в е р и о ц у  п о
н а в е д е н и м
о с н о в и м а ,  а
п о в о д о м
п р и ј а в љ е н о г
потраживање се тек
в о д е  с у д с к и
поступци  који  нису
окончани услед чега
п о т р а ж и в а њ е
стечајни  управник
н и ј е  м о г а о
п р и з н а т и .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.073.870,96 1.073.870,96 0,00

0,00 258.000,00 258.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.073.870,96

258.000,00

0,00

Опис потраживања:  Неплаћене плате и доприноси по тужбама за враћање на рад П1 14322/2010 и  и за неисплаћене плате и доприносе, топли оброк и регрес, неосновано плаћени минималац, разлика мање плаћене отпремнине, доприсноси по тужбама П1 3237/13 и
П1 2561/2013, као и трошкови поступка

Правни основ: Неплаћене плате и доприноси по тужбама за враћање на рад П1 14322/2010 и  и за неисплаћене плате и доприносе, топли оброк и регрес, неосновано плаћени минималац, разлика мање плаћене отпремнине, доприсноси по тужбама П1 3237/13 и  П1
2561/2013, као и трошкови поступка

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио и копију личне карте, Уговора о раду са анексом, копију Решења о престанку радног односа од 16.08.2010.године, обрачуне зараде и камате, обрачуне разлике зараде и отпремнине, уверења Националне
службе за запошљавање, као и трошковнике

-Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 30.05.2014. године под редним бројем 573. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник у
целости оспорава пријављено потраживање. Ово стога што у својој евиденцији није нашао да има дуг према стечајном повериоцу по наведеним основима, а поводом пријављеног потраживање се тек воде судски поступци који нису окончани услед чега потраживање
стечајни управник није могао признати.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМОДЕКОЛО Д.О.О.
11070 Нови Београд, Ђорђа

Станојевића бр.9 г

а

У К У П Н О: 0,00 389.104,29 389.104,29 0,00 0,00 0,00 389.104,29 0,00 0,00

574 0,00 297.360,00 297.360,00 0,00 0,00 0,00 297.360,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 91.744,29 91.744,29 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 91.744,29 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга
Правни основ: Накнада за извршене услуге чишћења цеви методом пиговања према издатом рачуну бр. 111/12 од 21.07.2012.године који гласи на износ од 297.360,00 динара и Записнику о извршеним радовима, а према Уговору о извођењу радова од 16.08.2012.
године
а. Стечајни поверилац је осим пријаве потраживања доставио и рачун бр. 111/12 од 21.07.2012.године, Записник о извршеним радовима за период од 19.07.2012.године до 21.07.2012.године, Уговор о извођењу радова од 16.08.2012. године, као и обрачун затезне
камате.

Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 30.05.2014.године под редним бројем 574. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.574 са допуном од
21.07.2014.године, стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости.

Признато потрживање у износу од 389.104,29 динара се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЖелезнице Србије а.д. Београд
Немањина бр 6

а

У К У П Н О: 0,00 614.286,63 614.286,63 0,00 0,00 0,00 511.316,55 0,00 102.970,08

575 0,00 446.264,70 446.264,70 0,00 0,00 0,00 428.548,70 17.716,00 Износ од 17.716,00
динара  стеча јни
управник је оспорио
б у д у ћ и  д а  ј е
рпотраживање  на
име  закупнине  за
децембар 2010. год.
застарело у складу
са  чл.  375.  ЗОО,
износ  од  85.254,08
д и н а р а  н а  и м е
камате је оспорено,
б у д у ћ и  д а
пријављена камата
није  обрачуната  у
складу са Пресудом
16  П  8824/13  од
23.01.2014.год,  и
Р е ш е њ е м  5  И в
1 2 9 4 2 / 2 0 1 3  о д
19.11.2013. год, већ
с у  к а о  д а т у м и
доспелости  сваког
п о ј е д и н а ч н о г
и з н о с а  п о
н а в е д е н и м
исправама  узети
ранији  датуми  од
досуђених.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 136.753,93 136.753,93 0,00

0,00 31.268,00 31.268,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 51.499,85 0,00

31.268,00

0,00 0,00

85.254,08

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име закупа по Пресуди Привредног суда у Београду бр. 8824/2013 правноснажна и извршна од 14.02.2014. године, закуп за период 01.03.2013. године до 30.06.2013. године по Решењу Привредног суда у Београду 5 Ив 12942/2013
од 19.11.2013. године, закуп за децембар 2010. године
Правни основ: Правоснажна и извршна Пресуда Привредног суда у Београду бр.8824/2013 , Решење Привредног суда у Београду бр 5 Ив 1294/2013
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Пресуду привредног суда у Београду бр. П8824/2013 од 23.01.2014. године (правноснажна и извршна од 14.02.2014) којом је стечајни дужник обавезан да исплати стечајном повериоцу износ од 348.628,70
динара са припадајућом каматом и трошковима поступка, Решење Привредног суда у Београду 5 Ив 12942/2013 од 07.05.2014. године, Рачун бр.30718694 од 31.12.2010. године, Уговор бр. 3320 од 06.06.2007. године, као и обрачун камате.

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 02.06.2014 под редним бројем 575. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.575 стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 511.316,55 динара.
Признато потрживање у износу од 428.548,70 динара на име главног дуга, износ од 51.499,85 динара на име камате и износ од 31.268,00 динара на име трошкова поступка се распоређују у трећи исплатни ред.
Износ од 17.716,00 динара стечајни управник је оспорио будући да је рпотраживање на име закупнине за децембар 2010. год. застарело у складу са чл. 375. ЗОО,  износ од 85.254,08 динара на име камате је оспорено, будући да пријављена камата није обрачуната у
складу са Пресудом 16 П 8824/13 од 23.01.2014.год, и Решењем 5 Ив 12942/2013 од 19.11.2013. год, већ су као датуми доспелости сваког појединачног износа по наведеним исправама узети ранији датуми од досуђених.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПродановић  Раде
ул. Светог Саве бр.2, Гибарац

а

У К У П Н О: 0,00 881.601,38 881.601,38 0,00 60.209,58 0,00 555.916,80 0,00 265.475,00

576 0,00 881.601,38 881.601,38 0,00 60.209,58 0,00 555.916,80 265.475,00 У  п о г л е д у
доприноса признато
је  потраживање  у
висини  дугованих
допрноса  према
е в и д е н ц и ј и
стечајног дужнка, а
у м а њ е н о  и
о с п о р е н о  з а
н е у п л а ћ е н е
д о п р и н о с е  н а
минималне  зараде
у  последње  две
године  пошто  је
такво потраживање
в е ћ  п р и з н а т о
пореско ј  управи.

Главни 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:  Доприноси, неплаћене зараде и регрес
Правни основ: Доприноси, неплаћене зараде и регрес
а.
Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио фотокопију радне књижице и решење о престанку радног однос

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 02.06.2014. године под редним бројем 576. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца на име неисплаћених зарада у износу од  358434,69 динара и на име регреса 78.657,00 динара. У погледу доприноса признато је потраживање у висини дугованих допрноса према евиденцији стечајног дужнка, а умањено и
оспорено за неуплаћене доприносе на минималне зараде у последње две године пошто је такво потраживање већ признато пореској управи.
Признато потраживање у износу од 239609,58 динара се распоређује у I  исплатни ред, а од 555.916,80 динара се распоредјује у III  исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 60.209,58 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоDabs alati d.o.o. Beograd
Бул. Арсенија Чарнојевића 99,

Београд

а

У К У П Н О: 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00

577 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе.
Правни основ: Рачун отпремница 807 и 1328
а. Документација:
Рачуни бр 807 i 1328

Коментар:
Након анализе пријаве потраживања бр 577, на основу достављене документације стечајни управник признаје потраживање повериоца у целости.
Исто се разврстава у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало"Др Миленко Марин" Дом здравља
из Лознице

Болничка бр. 65, Лозница

а

У К У П Н О: 0,00 312.674,47 312.674,47 0,00 0,00 0,00 92.679,27 0,00 219.995,20

578 0,00 201.386,00 201.386,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 136.386,00 О с п о р е н и  д е о
потраживања   је
застарео  у  складу
са  чл.  374.  ЗОО.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 111.288,47 111.288,47 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 27.679,27 0,00

0,00

0,00 0,00

83.609,20

0,00

0,00

Опис потраживања:  Извршена услуга прегледа радника.
Правни основ: Извршена услуга прегледа радника.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио: Извод отворених ставки од 31.10.2010. године на износ од 111.288.47 динара, Књиговодствена картица у којој је обухваћено 6 фактура са фотокопијама - 05-132-9, 38, 60, 112, 176 и 184 у укупном износу
од 70.000,00 динара и  Књиговодствена картица у којој су обухваћене 2 фактуре са фотокопијама 05-23-11 и 05-149-12 у укупном износу од 20.000,00 динара, као и обрачун камате.
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 29.05.2014 под редним бројем 578. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.578 стечајни управник
признаје потраживање у укупном износу од 92.679,27 динара.
Износ од од 65.000,00 динара на име главног дуга и износ од 27.679,27 динара на име камате се распоређују у III исплатни ред.
Потраживање у износу од 136.386,00 динара на име главног дуга и износа од 83.609,20 динара на име камате, а који су пријављени на основу Извод отворених ставки од 31.10.2010. године и фактура бр. 05-132-9 и 05-132-38 је оспорено а будући да је потраживање
застарело у складу са чл. 374. ЗОО.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоГИТ Вук д.о.о., Лозница
Поенкарева 7, Лозница

а

У К У П Н О: 0,00 161.736,27 161.736,27 0,00 0,00 0,00 161.736,27 0,00 0,00

579 0,00 161.736,27 161.736,27 0,00 0,00 0,00 161.736,27 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:  Неизмирене обавезе
Правни основ: Рачуни бр. : 274-1/011 од 30.11.2011. , 017/012 oд 24.01.2012. , br. 024/012 oд 31.01.2012. , 095/012 од 25.04.2012. , 127/012 oд 04.06.2012. , 151/012 oд 28.06.2012. , 167/012 oд 11.07.2012. , 171/012 oд 20.07.2012. , 197/012 od 14.08.2012 и 336/012 oд
17.12.2012. године.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Рачуне: бр. 274-1/011 од 30.11.2011.године, бр. 017/012 од 24.01.2012. године, бр. 024/012 од 31.01.2012. године, бр. 095/012 од 25.04.2012. године, 127/012 од 04.06.2012. године, бр.151/012 од 28.06.2012.
године, 167/012 од 11.07.2012. године, бр. 171/012 од 20.07.2012. године, 197/012 од 14.08.2012 и 336/012 од 17.12.2012. године са припадајућим отпремницама.

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 02.06.2014 под редним бројем 579. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.579 стечајни управник
признаје у целости пријављено потраживање.
Износ од 161.736,27 динара на име главног дуга се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоWURTH DOO
11271 Београд-Сурчин, Светог

Саве бр.60 в

а

У К У П Н О: 0,00 1.957.869,23 1.957.869,23 0,00 0,00 0,00 1.957.869,23 0,00 0,00

580 0,00 1.577.375,19 1.577.375,19 0,00 0,00 0,00 1.577.375,19 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 380.494,04 380.494,04 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 380.494,04 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неплаћене фактуре за испоручену робу
Правни основ: Неплаћене фактуре за испоручену робу Рачун-отпремница ИФ-869217 од 19.06.12.г, Рачун-отпремница ИФ-869913 од 21.06.12.г,  Рачун-отпремница ИФ-871048 од 26.06.12.г,  Рачун-отпремница ИФ-871327 од 26.06.12.г,  Рачун-отпремница ИФ-875622 од
13.07.12.г,  Рачун-отпремница ИФ-877988 од 24.07.12.г,  Рачун-отпремница ИФ-878683 од 26.07.12.г,  Рачун-отпремница ИФ-904551 од 08.11.12.г,  Рачун-отпремница ИФ-914254 опд 18.012.12.г,  Рачун-отпремница ИФ-919621 од 22.01.13.г, и Пресуда Привредног суда у
Београду 35 П.5248/13 од 17.10.2013.год.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио  Рачун-отпремница ИФ-869217 од 19.06.12.г, Рачун-отпремница ИФ-869913 од 21.06.12.г,  Рачун-отпремница ИФ-871048 од 26.06.12.г,  Рачун-отпремница ИФ-871327 од 26.06.12.г,  Рачун-отпремница ИФ-
875622 од 13.07.12.г,  Рачун-отпремница ИФ-877988 од 24.07.12.г,  Рачун-отпремница ИФ-878683 од 26.07.12.г,  Рачун-отпремница ИФ-904551 од 08.11.12.г,  Рачун-отпремница ИФ-914254 опд 18.012.12.г,  Рачун-отпремница ИФ-919621 од 22.01.13.г, и Пресуда
Привредног суда у Београду 35 П.5248/13 од 17.10.2013.год.
Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 02.06.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је у
целости признао пријављено потраживање обзиром да исто постоји и у књиговодственој евиденцији стечајног дужника, као и да су трошкови поступка које потражује стечајни поверилац опредељени неправноснажном одлуком суда.  Признато потраживање се
распоредјује у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВрањеш  Славица
ул. Устаничка 181,Београд

а

У К У П Н О: 0,00 40.302,43 40.302,43 0,00 0,00 0,00 40.302,43 0,00 0,00

582 0,00 40.302,43 40.302,43 0,00 0,00 0,00 40.302,43 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:  неуплаћени порези и доприноси за април 2013 - август 2013
Правни основ: неуплаћени порези и доприноси за април 2013 - август 2013
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 03.06.2014. године под редним бројем 582. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца на име неуплаћених доприноса у износу од 40.302,43 динара за тражени период. У погледу доприноса признато је потраживање у висини дугованих допрноса према евиденцији стечајног дужнка, а умањено и оспорено за
неуплаћене доприносе на минималне зараде у последње две године пошто је такво потраживање већ признато пореској управи.
Признато потраживање у износу од 40.302,43 динара се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКрајшић  Катарина
ул Николе Мараковића бр.27/33,

Београд

а

У К У П Н О: 0,00 597.045,10 597.045,10 0,00 76.728,47 0,00 377.783,43 0,00 142.533,20

583 0,00 537.523,78 537.523,78 0,00 76.728,47 0,00 347.558,78 113.236,53 Износ од 12.813,20
динара  је  оспорен
б у д у ћ и  д а
поверилац  нема
право  на  законску
затезну  камату  на
допринос.  Тражени
и з н о с  н а  и м е
д о п р и н о с а  ј е
сврстан  у  трећи
и с п л а т н и  р е д ,
б у д у ћ и  д а  ј е
допринос  у  смислу
чл.  54.  ст.  4.  т.  1.
признат  надлежној
пореској  управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 59.521,32 59.521,32 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 30.224,65 0,00

0,00

0,00 0,00

29.296,67

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име неисплаћених зарада, неисплаћених доприноса, регреса за годишњи одмор,
Правни основ: Потраживање на име неисплаћених зарада, неисплаћених доприноса, регреса за годишњи одмор,

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио   копију личне карте И радне књижице, копију Уговора о раду бр.6815од 25.09.2002.год, копије анекса уговора о раду бр.80073/2797 од 02.09.2008.г, ХР-2/4-12 од 17.01.2012.г, копију решењао коришћењу
годишњег одмора*2, копију обрачунских листи , копију решења о престанку радног односа бр. ХР-33/15-13 од 09.12.2013.год
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 04.06.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је признао
износ од 584.231.90 динара,  тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред. Износ од 12.813,20 динара је оспорен будући да поверилац нема право на законску
затезну камату на допринос. Тражени износ на име доприноса је сврстан у трећи исплатни ред, будући да је допринос у смислу чл. 54. ст. 4. т. 1. признат надлежној пореској управи. Признато потраживање од 206.448,47 динара  је разврстано у I исплатни ред, а износ
од 12.813,20 динара у III исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.728,47 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТодоровић Љиљана ,Кнез
Милетина 3, Београд

адвокат Sergej Đuretić,  iz
Beograda, ul. Milana Respopovića 6

а

У К У П Н О: 0,00 929.769,82 929.769,82 0,00 67.233,36 0,00 492.160,22 0,00 370.376,24

584 0,00 844.401,12 844.401,12 0,00 67.233,36 0,00 460.636,12 316.531,64 O с п о р а в а  с е
п р и ј а в љ е н о
потраживање  на
и м е  з а р а д е  и
регреса  у  износу
преко  признатог
будући  да  налази
да у том делу нема
д у г  п р е м а
повериоцу, а што је
10.000,00 динара на
и м е  з а р а д е ,  а
6.676,00 динара на
и м е  р е г р е с а .
Стечајни  управник
ј е  о с п о р и о  и
потраживање  на
име накнаде штете
услед некоришћења
годишњег  одмора
налазећи  да  нису
испуњени услови из
члана 76.  Закона о
раду  будући  да  се
ради  о  одмору  из
2014.године који се
може  у  целости
искористити и после
престанка  радног
о д н о с а
17.03.2014.године.
У  п о г л е д у
п р и ј а в љ е н и х
доприноса стечајни
управник је признао
п р и ј а в љ е н о
потраживање  које
п р е л а з и  и з н о с
д о п р и н о с а  з а
м и н и м а л н е
о с н о в и ц е ,  а
оспорио у делу који
п р е д с т а в љ а
д о п р и н о с е  з а
м и н и м а л н е
основице будући да
ј е  т а к в о
п о т р а ж и в а њ е
признато  пореској
управи.  Такође  је
оспорено  и  право
н а  к а м а т у  н а
д о п р и н о с е  ј е р
стечајни  управник
налази да стечајни
поверилац  нема
п р а в о  н а  т а к в у

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 85.368,70 85.368,70 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 31.524,10 0,00

0,00

0,00 0,00

53.844,60

0,00

0,00
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Опис потраживања:  Нето зарада за период од марта 2013.године до марта 2014.године у износу од 536.097,05 динара са каматом од 41.500,46 динара, доприносаи за ПИО, здравствено и осигурање за случај незапослености у износу од 168293,07 динара, регрес за
годишњи одмор за 2011.-2013.годину у износу од 95.333,00 динара са каматом од 15.089,58 динара и накнада штете на име неискоришћеног одмора за 2014.годину у износу од 44.678,00 динара
Правни основ: Нето зарада за период од марта 2013.године до марта 2014.године у износу од 536.097,05 динара са каматом од 41.500,46 динара, доприносаи за ПИО, здравствено и осигурање за случај незапослености у износу од 168293,07 динара, регрес за
годишњи одмор за 2011.-2013.годину у износу од 95.333,00 динара са каматом од 15.089,58 динара и накнада штете на име неискоришћеног одмора за 2014.годину у износу од 44.678,00 динара
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставила и копију радне књижице, Уговор о раду бр.80073/2095 са анексом, Решење о престанку радног односа од 17.03.2014.године, Решење о коришћењу годишњег одмора за 2011.годину, 2012.годину и
2013.годину, захтев за коришћење годишњег одмора из 2014.године, те обрачун зараде
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 04.06.2014. године под редним бројем 584. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник
признаје повериоцу на име зараде потраживање у износу од 526.097,05 динара и регрес у износу од 88.657,00 динара са припадајућом каматом. Признато потраживање у износу од 246.633,36 динара се распоређује у I исплатни ред, а од 492.160,22 динара се
распоредјује у III исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 67.233,36 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМиливојевић Новка
Заплањска 70А Београд

а

У К У П Н О: 0,00 302.904,71 302.904,71 0,00 5.024,42 0,00 237.160,29 0,00 60.720,00

585 0,00 279.571,89 279.571,89 0,00 5.024,42 0,00 218.851,89 55.695,58Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 23.332,82 23.332,82 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 18.308,40 0,00

0,00

0,00 0,00

5.024,42

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име нето плата и на име отпремнине услед одласка у старосну пензију
Правни основ: Потраживање на име нето плата и на име отпремнине услед одласка у старосну пензију
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставила обрачуне зараде за јул, август и септембар 2013.године, као и Решење "Термоелектро" д.о.о. ХР 38/19 од 30.09.2013.године

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 04.06.2014. године под редним бројем 585. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца које се заснива на неисплаћеним нето зарадама и утврђеној отпремнини услед одласка у пензију са припадакућом каматом у целости.
Признато потраживање у износу од 65.744,42 динара се распоредјује у I исплатни ред, а потраживање од 237.160,29 динара у III исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 5.024,42 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЂорђевић Драгослав
Јурице Рибара 21, Врање

а

У К У П Н О: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Како  из  виденције
стечајног  дужника
не  произилази  дуг
п о  о с н о в у
доприноса,  то  је
п о т р а ж и в а њ е  у
целости  оспорено

Главни 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:  Разлика за доприносе за обавезно социјално осигурање преко минималних доприноса за 1975-79, 1986-87, 1990-91, 1997-98.годину када је поверилац био у иностранству; доприноси по основу уговора о делу бр.80073/93
Правни основ: Разлика за доприносе за обавезно социјално осигурање преко минималних доприноса за 1975-79, 1986-87, 1990-91, 1997-98.годину када је поверилац био у иностранству; доприноси по основу уговора о делу бр.80073/93
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Уверење и Допис РФ ПИО, фотокопију радне књижице, Уговор о делу од 26.06.2008.године са анексом од 24.07.2008.године, Уговор о делу од 15.10.2008.године

-Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 03.06.2014. године под редним бројем 586 којом је пријавио потраживамје на име доприноса у неопредељеном износу. Како из виденције стечајног дужника не произилази
дуг по основу доприноса, то је потраживање у целости оспорено.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоŠARGAN INZENJERING DOO
18000 Ниш, Марина Држића бр. 82

а

У К У П Н О: 0,00 875.339,04 875.339,04 0,00 0,00 0,00 860.044,48 0,00 15.294,56

587 0,00 497.649,73 497.649,73 0,00 0,00 0,00 497.649,73 0,00 Стечајни  управник
ј е  о с п о р и о
потраживање  на
и м е  к а м а т е  н а
трошкове  поступка
с м а т р а ј у ћ и  д а
стечајни поверилац
на исту нема право.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 257.965,75 257.965,75 0,00

0,00 104.429,00 104.429,00 0,00

0,00 15.294,56 15.294,56 0,00

0,00 0,00 257.965,75 0,00

104.429,00

0,00 0,00

0,00

0,00

15.294,56

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга
Правни основ: Пресуда Привредног суда у Београду П 5577/2012 од 31.05.2013.године
а. Стечајни поврилац је осим пријаве потраживања доставио неправноснажну Пресуду Привредног суда у Београду П 5577/2012 од 31.05.2013.године, као и обрачун законске затезне камате.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 04.06.2014. године под редним бројем 587 и допуну од дана 21.07.2014.године. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве
потраживања бр.587, стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца на име главног дуга са каматом и трошкова поступка.
Признато потраживање у износу од 860.044,48 динара распоређује се у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоШуковић Добривоје
Беочин, Доситеја Обрадовића 10

а

У К У П Н О: 0,00 321.764,79 321.764,79 0,00 0,00 0,00 321.764,79 0,00 0,00

588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 202.021,33 202.021,33 0,00

0,00 119.743,46 119.743,46 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 202.021,33 0,00

119.743,46

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Законска затезна камата на износе утврђене правноснажним делом Пресуде Основног суда у Новом Саду П1 бр.993/11 од 06.12.2011.године, као и трошкови поступка
Правни основ: Законска затезна камата на износе утврђене правноснажним делом Пресуде Основног суда у Новом Саду П1 бр.993/11 од 06.12.2011.године, као и трошкови поступка
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Пресуду Основног суда у Новом Саду П1 993/11 од 06.12.2012.године, пресуду Апелационог суда у Новом Саду Гж1-202/13 од 09.05.2013.године, обрачуне законске затезне камате

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 04.06.2014. године под редним бројем 588. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потраживање у износу од 321.764,79 динара се распоредјује у III исплатни ред
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало"RIMEX" a.d. Iz Beograda
 Savski trg br. 7

а

У К У П Н О: 0,00 11.713,84 11.713,84 0,00 0,00 0,00 11.713,84 0,00 0,00

589 0,00 8.050,10 8.050,10 0,00 0,00 0,00 8.050,10 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 3.663,74 3.663,74 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.663,74 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Рачун бр. 11Х01-221од 15.06.2011. године са обрачуном камате, за извршене услуге
Правни основ: Рачун бр. 11Х01-221од 15.06.2011. године са обрачуном камате, за извршене услуге
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Рачун бр.1Х01-221од 15.06.2011. године за извршене услуге у износу од 8.050,10 динара са обрачуном камате.

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 04.06.2014 под редним бројем 589. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.589, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости. Признато потрживање распоредјује се у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоГаврић Зорица
Ваљева, улица Хаџи Рувинова

бр.34

а

У К У П Н О: 0,00 662.440,86 662.440,86 0,00 30.252,90 0,00 447.643,96 0,00 184.544,00

590 0,00 638.696,13 638.696,13 0,00 30.252,90 0,00 433.152,22 175.291,01 Стечајни  управник
ј е  о с п о р и о
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
на име доприноса у
смислу  члана  54.
Закона о стечају,  а
из  разлога  што  је
такво потраживање
п р и з н а т о
надлежном  органу
пореске  управе.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 23.744,73 23.744,73 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 14.491,74 0,00

0,00

0,00 0,00

9.252,99

0,00

0,00

Опис потраживања:
Неплаћене зараде за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и неисплаћени доприноси ПИО за последње две године, односно јавни приходи за последња три месеца од отварања стечаја.
Правни основ:
Неплаћене зараде за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и неисплаћени доприноси ПИО за последње две године, односно јавни приходи за последња три месеца од отварања стечаја.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 04.06.2014. године под редним бројем 590. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца на име неисплаћених зарада за период од јуна до децембра 2013.године у укупном износу са каматом од 379.764,63 динара, а према евиденцији дуговања стечајног дужника. Стечајни уоравник је оспорио потраживање на
име доприноса у смислу члана 54. Закона о стечају, а из разлога што је такво потраживање признати надлежном органу пореске управе.
Признато потраживање у износу од 144.332,90 динара се распоређује у I исплатни ред, а од 447.643,96 динара се распоредјује у III исплатни ред.
Потраживање од 188.467,50 динара се исплаћује надлежном републичком фонду за рачун повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 30.252,90 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНиколић  Синиша
ОбреновАЦ, Фрушкогорска 65В

а

У К У П Н О: 0,00 1.696.516,25 1.696.516,25 0,00 39.956,29 0,00 1.472.044,96 0,00 184.515,00

591 0,00 1.667.521,62 1.667.521,62 0,00 39.956,29 0,00 1.453.291,23 174.274,10 У  п о г л е д у
доприноса признато
је  потраживање  у
висини  дугованих
допрноса  према
е в и д е н ц и ј и
стечајног дужнка, а
у м а њ е н о  и
о с п о р е н о  з а
н е у п л а ћ е н е
д о п р и н о с е  н а
минималне  зараде
у  последње  две
године  пошто  је
такво потраживање
в е ћ  п р и з н а т о
пореско ј  управи

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 28.994,63 28.994,63 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 18.753,73 0,00

0,00

0,00 0,00

10.240,90

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неплаћене зараде за 2013.годину, зараде за рад у иностранству од 10.05.2013.године до 26.07.2013.године, регрес, доприноси за фонд ПИО
Правни основ: Неплаћене зараде за 2013.годину, зараде за рад у иностранству од 10.05.2013.године до 26.07.2013.године, регрес, доприноси за фонд ПИО
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио и Анекс уговора о раду, копију радне књижице, уверење о подацима код РФ ПИО, обрачуне зараде, изјаву о боравку у Уругвају
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 14.07.2014. године под редним бројем 591. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник у
складу са својом евиденцијом дуговања признаје потраживање стечајног повериоца на име главног дуга у целости, а које се заснива на неисплаћеној заради, регресу, као и на заради за рад у Уругвају.  У погледу доприноса признато је потраживање у висини дугованих
допрноса према евиденцији стечајног дужнка, а умањено и оспорено за неуплаћене доприносе на минималне зараде у последње две године пошто је такво потраживање већ признато пореској управи. Признато потраживање у износу од 138.396,29 динара се
распоредјује у I исплатни ред, а од 1.472.044,96 динара у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 39.956,29 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоДЕЛТА-ТЕРМ ДОО
11000 Београд-

Врачар,Новопазарска бр.12

а

У К У П Н О: 0,00 5.465,01 5.465,01 0,00 0,00 0,00 5.465,01 0,00 0,00

592 0,00 4.042,20 4.042,20 0,00 0,00 0,00 4.042,20 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.422,81 1.422,81 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.422,81 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неплаћена роба.
Правни основ: Отпремница-Рачун 1204758 од 18.05.2012.године, обрачун камате, аналитичка картица, Опомена пред утужење, Повратница.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио и Отпремницу-Рачун 1204758 од 18.05.2012.год, обрачун камате, аналитичку картицу, Опомену пред утужење, Повратницу да је опомену дужник примио.

Коментар стечајног управника
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 06.06.2014 под редним бројем 592. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.592 стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 4.042,20 динара на име главног дуга и износ од 1.422,81 динара на име камате. Стечајни управник признаје пријављено потраживање у целости.
Признато потрживање се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало"Tehnički centar - INSPEKT" d.o.o.
Obrenovac

Богољуба Урошевића Црног бб,
Обреновац

а

У К У П Н О: 0,00 16.921.499,51 16.921.499,51 0,00 0,00 0,00 7.929.097,67 0,00 8.992.401,84

593 0,00 13.078.824,75 13.078.824,75 0,00 0,00 0,00 5.609.373,17 7.469.451,58 према  евиденцији
стечајног  дужника
главни дуг стечајног
д у ж н и к а  п р е м а
с т е ч а ј н о м
повериоцу  износи
9 . 4 9 3 . 7 0 8 , 1 0
динара, а камата на
и с т и  и з н о с и
2 . 3 1 9 . 7 2 4 , 5 0
динара, те оспорава
п р и ј а в љ е н о
потраживање  за
више  пријављени
и з н о с  о д
5.108.066,91 динар

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 3.842.674,76 3.842.674,76 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.319.724,50 0,00

0,00

0,00 0,00

1.522.950,26

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга
Правни основ: Рачуни бр.112 од 07.10.11, бр.106 од 38.09.12, бр. 107 од 28.09.12, бр. 108 од 28.09.12, бр. 64 од 09.07.13, бр. 65 од 09.07.13. и бр.109 од 03.10.2013. године са обрачунима камата
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Рачуне: бр.112 од 07.10.11, бр.106 од 38.09.12, бр. 107 од 28.09.12, бр. 108 од 28.09.12, бр. 64 од 09.07.13, бр. 65 од 09.07.13. и бр.109 од 03.10.2013. године са обрачунима камата

-Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 06.06.2014 под редним бројем 593. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 593, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 11.813.432,60 динара будући да према евиденцији стечајног дужника главни дуг стечајног дужника према стечајном повериоцу износи 9.493.708,10 динара, а камата на исти износи 2.319.724,50 динара, те
оспорава пријављено потраживање за више пријављени износ од 5.108.066,91 динар. Признато потраживање се распоређује у III исплатни ред.

Дана 04.03.2015.године, одржано је испитно рочиште где је констатовано да је стечајни поверилац у пријави потраживања пријавио компензацију у износу од 3.884.334,93 динара. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве
потраживања бр.593, стечајни управник  прихвата компензацију стечајног повериоца у датом износу.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЛС КРАНОВИ ДОО
22400 Рума,ул. Лењинова бр.187

а

У К У П Н О: 0,00 5.373.729,81 5.373.729,81 0,00 0,00 0,00 5.373.729,81 0,00 0,00

594 0,00 3.751.179,13 3.751.179,13 0,00 0,00 0,00 3.751.179,13 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.308.576,68 1.308.576,68 0,00

0,00 313.974,00 313.974,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.308.576,68 0,00

313.974,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неплаћене услуге.
Правни основ: Рачун бр.060/11 од 31.12.2011.г, Рачун бр.016/12 од 29.02.2012.г. Рачун бр.035/12 од 30.04.2012.г, Пресуда Привредног суда у Београду 9 П бр.6869/2013 од 12.03.2014.год.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио и Рачун бр.060/11 од 31.12.2011.г, Рачун бр.016/12 од 29.02.2012.г. Рачун бр.035/12 од 30.04.2012.г, Пресуду Привредног суда у Београду 9 П бр.6869/2013 од 12.03.2014.год, Књижно одобрење бр.002/2012
од 16.04.2012.год, Дневник рада, Пуномоћје и обрачун камате.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 06.06.2014 под редним бројем 594. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.594 стечајни управник
признаје пријављено потраживање у целости. Признато потраживање распоређује се у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВЕМУС ТРАНСПОРТ И РЕМОНТ
ДОО

11000 Београд, Вождовачки кружни
пут бр.6

а

У К У П Н О: 0,00 66.513,73 66.513,73 0,00 0,00 0,00 66.513,73 0,00 0,00

597 0,00 47.200,00 47.200,00 0,00 0,00 0,00 47.200,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 19.313,73 19.313,73 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 19.313,73 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга
Правни основ: Накнада за извршене услуге превоза на градилишту Рафинерија Панчево по основу рачуна бр. 0413-11 од 01.12.2011.године
а. Стечајни поверилац је осим пријаве потраживања доставио и рачун бр. 245/11 од 01.11.2011.године који је издат на основу понуде бр.79-09/11, те гласи на износ од 47.200,00 динара, те превозницу-товарни лист од 01.12.2011.године и обрачун законске затезне
камате.

Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 09.06.2014.године под редним бројем 597. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.597, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.

Признато потрживање у износу од 66.513,73 динара се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоХАНАН ЗАКИ  САЛЕМ
адвокат Стеванић Николађ, ул.
Павла Симића бр. 5, Нови Сад

а

У К У П Н О: 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

599 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у  ц е л о с т и ,  и з
разлога  што  право
н а  н о в ч а н у
надокнаду  услед
п р е т р п љ е н е
н е м а т е р и ј а л н е
штете,  и  то  због
душевних  болова
у с л е д  н а р о ч и т о
т е ш к о г
и н в а л и д и т е т а
блиског  лица,  има
лице чији је блиски
сродник  претрпео
умањење  животне
а к т и в н о с т и  у
проценту  једнаком
или  већем  од  70%
(нарочито  тешки
инвалидитет).  Из
П р е с у д е
Апелационог суда у
Новом саду Гж1 бр.
2 6 7 7 / 1 2  о д
24.09.2012.  године,
произилази  да  је
З о р а н  А б д у л
М о у д е р ,  м у ж
с т е ч а ј н о г
повериоца,  имао
тра јно  умањење
животне активности
у проценту од 37%.
У  с к л а д у  с а
одредбом  чл.  113.
став  5.  Закона  о
стеча ју ,  уколико
стечајни поверилац
д о с т а в и  н о в е
д о к а з е ,

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за  штету услед  претрпљених душевних болова због нарочито тешког инвалидитета члана уже породице.
Правни основ: Нематеријална штета услед  претрпљених душевних болова због нарочито тешког инвалидитета члана уже породице.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Решење Основног суда у Новом Саду бр. П 4962/13 од 27.03.2014. године, Пресуду Апелационог суда у Новом Саду Гж 1-2677/12 од 24.09.2012. године, Извод из матичне књиге
рођених и Брачни уговор од 05.10.1993. године. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 06.06.2014. године под редним бројем 599. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене
анализе пријаве потраживања бр. 599, стечајни управник оспорава потраживање стечајног повериоца у целости, из разлога што право на новчану надокнаду услед претрпљене нематеријалне штете, и то због душевних болова услед нарочито тешког инвалидитета
блиског лица, има лице чији је блиски сродник претрпео умањење животне активности у проценту једнаком или већем од 70% (нарочито тешки инвалидитет). Из Пресуде Апелационог суда у Новом саду Гж1 бр. 2677/12 од 24.09.2012. године, произилази да је Зоран
Абдул Моудер, муж стечајног повериоца, имао трајно умањење животне активности у проценту од 37%. У складу са одредбом чл. 113. став 5. Закона о стечају, уколико стечајни поверилац достави нове доказе,
 стечајни управник је дужан да заједно са повериоцем, и на његов захтев, поново погледа пријаву потраживања
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМлт. РИХАМ  ЗОРАН МОУДЕР
адвокат Стеванић Никола, ул.
Павла Симића бр. 5,Нови Сад

а

У К У П Н О: 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

600 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у  ц е л о с т и ,  и з
разлога  што  право
н а  н о в ч а н у
надокнаду  услед
п р е т р п љ е н е
н е м а т е р и ј а л н е
штете,  и  то  због
душевних  болова
у с л е д  н а р о ч и т о
т е ш к о г
и н в а л и д и т е т а
блиског  лица,  има
лице чији је блиски
сродник  претрпео
умањење  животне
а к т и в н о с т и  у
проценту  једнаком
или  већем  од  70%
(нарочито  тешки
инвалидитет).  Из
П р е с у д е
Апелационог суда у
Новом саду Гж1 бр.
2 6 7 7 / 1 2  о д
24.09.2012.  године,
произилази  да  је
З о р а н  А б д у л
М о у д е р ,  о т а ц
с т е ч а ј н о г
повериоца,  имао
тра јно  умањење
животне активности
у проценту од 37%.

Главни 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:  Потраживанја за нематеријалну штету услед  претрпљених душевних болова због нарочито тешког инвалидитета члана уже породице

Правни основ: нематеријална штета услед  претрпљених душевних болова због нарочито тешког инвалидитета члана уже породице

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Решење Основног суда у Новом Саду бр. П 4962/13 од 27.03.2014. године, Пресуду Апелационог суда у Новом Саду Гж 1-2677/12 од 24.09.2012. године и звод из матичне књиге
рођених. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 06.06.2014. године под редним бројем 600. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 600,
стечајни управник оспорава потраживање стечајног повериоца у целости, из разлога што право на новчану надокнаду услед претрпљене нематеријалне штете, и то због душевних болова услед нарочито тешког инвалидитета блиског лица, има лице чији је блиски
сродник претрпео умањење животне активности у проценту једнаком или већем од 70% (нарочито тешки инвалидитет). Из Пресуде Апелационог суда у Новом саду Гж1 бр. 2677/12 од 24.09.2012. године, произилази да је Зоран Абдул Моудер, отац стечајног повериоца,
имао трајно умањење животне активности у проценту од 37%. У складу са одредбом чл. 113. став 5. Закона о стечају, уколико стечајни поверилац достави нове доказе,
 стечајни управник је дужан да заједно са повериоцем, и на његов захтев, поново погледа пријаву потраживања
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМОУДЕР  Млт. РАНИА ЗОРАН
адвокат Стеванић Никола, ул.
Павла Симића бр. 5, Нови Сад

а

У К У П Н О: 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

601 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у  ц е л о с т и ,  и з
разлога  што  право
н а  н о в ч а н у
надокнаду  услед
п р е т р п љ е н е
н е м а т е р и ј а л н е
штете,  и  то  због
душевних  болова
у с л е д  н а р о ч и т о
т е ш к о г
и н в а л и д и т е т а
блиског  лица,  има
лице чији је блиски
сродник  претрпео
умањење  животне
а к т и в н о с т и  у
проценту  једнаком
или  већем  од  70%
(нарочито  тешки
инвалидитет).  Из
П р е с у д е
Апелационог суда у
Новом саду Гж1 бр.
2 6 7 7 / 1 2  о д
24.09.2012.  године,
произилази  да  је
З о р а н  А б д у л
М о у д е р ,  о т а ц
с т е ч а ј н о г
повериоца,  имао
тра јно  умањење
животне активности
у проценту од 37%.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за нематеријалну штету услед  претрпљених душевних болова због нарочито тешког инвалидитета члана уже породице
Правни основ: Нематеријална штета услед  претрпљених душевних болова због нарочито тешког инвалидитета члана уже породице
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Решење Основног суда у Новом Саду бр. П 4962/13 од 27.03.2014. године, Пресуду Апелационог суда у Новом Саду Гж 1-2677/12 од 24.09.2012. године и Извод из матичне књиге
рођених. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 06.06.2014. године под редним бројем 601. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 601,
стечајни управник оспорава потраживање стечајног повериоца у целости, из разлога што право на новчану надокнаду услед претрпљене нематеријалне штете, и то због душевних болова услед нарочито тешког инвалидитета блиског лица, има лице чији је блиски
сродник претрпео умањење животне активности у проценту једнаком или већем од 70% (нарочито тешки инвалидитет). Из Пресуде Апелационог суда у Новом саду Гж1 бр. 2677/12 од 24.09.2012. године, произилази да је Зоран Абдул Моудер, отац стечајног повериоца,
имао трајно умањење животне активности у проценту од 37%. складу са одредбом чл. 113. став 5. Закона о стечају, уколико стечајни поверилац достави нове доказе,течајни управник је дужан да заједно са повериоцем, и на његов захтев, поново погледа пријаву
потраживања
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМлт. МОУХАМЕД ЗОРАН МОУДЕР
Адвокат Стеванић Никола , ул.

Павла Симића бр. 5, Новои Сад

а

У К У П Н О: 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

602 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у  ц е л о с т и ,  и з
разлога  што  право
н а  н о в ч а н у
надокнаду  услед
п р е т р п љ е н е
н е м а т е р и ј а л н е
штете,  и  то  због
душевних  болова
у с л е д  н а р о ч и т о
т е ш к о г
и н в а л и д и т е т а
блиског  лица,  има
лице чији је блиски
сродник  претрпео
умањење  животне
а к т и в н о с т и  у
проценту  једнаком
или  већем  од  70%
(нарочито  тешки
инвалидитет).  Из
П р е с у д е
Апелационог суда у
Новом саду Гж1 бр.
2 6 7 7 / 1 2  о д
24.09.2012.  године,
произилази  да  је
З о р а н  А б д у л
М о у д е р ,  о т а ц
с т е ч а ј н о г
повериоца,  имао
тра јно  умањење
животне активности
у проценту од 37%.

Главни 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:  Потраживања за нематеријалну штету услед  претрпљених душевних болова због нарочито тешког инвалидитета члана уже породице
Правни основ: нематеријална штета услед  претрпљених душевних болова због нарочито тешког инвалидитета члана уже породице
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Решење Основног суда у Новом Саду бр. П 4962/13 од 27.03.2014. године, Пресуду Апелационог суда у Новом Саду Гж 1-2677/12 од 24.09.2012. године и звод из матичне књиге
рођених. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 06.06.2014. године под редним бројем 602. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 602,
стечајни управник оспорава потраживање стечајног повериоца у целости, из разлога што право на новчану надокнаду услед претрпљене нематеријалне штете, и то због душевних болова услед нарочито тешког инвалидитета блиског лица, има лице чији је блиски
сродник претрпео умањење животне активности у проценту једнаком или већем од 70% (нарочито тешки инвалидитет). Из Пресуде Апелационог суда у Новом саду Гж1 бр. 2677/12 од 24.09.2012. године, произилази да је Зоран Абдул Моудер, отац стечајног повериоца,
имао трајно умањење животне активности у проценту од 37%. У складу са одредбом чл. 113. став 5. Закона о стечају, уколико стечајни поверилац достави нове доказе, стечајни управник је дужан да заједно са повериоцем, и на његов захтев, поново погледа пријаву
потраживања.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМанасијевић  Миодраг
ул. Учитељска бр. 3, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  раду
доприноси за период 25.03.08-25.06-08. по уговору о делу, накнада штете за повреду на

Правни основ: раду
доприноси за период 25.03.08-25.06-08. по уговору о делу, накнада штете за повреду на

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: копију уговора  о делу, копија извештаја о повреди на раду, копија налаза екарских комисија, полицијски записник, лекарски извештај. Поверилац стечајног дужника поднео је
пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 06.06.2014. године под редним бројем 603. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 603, стечајни управник оспорава пријављено потраживање,
будући да у евиденцији стечајног дужника не постоји евидентирани дуг по основу предметног уговора о делу за дати период. Такође је оспорен и захтев за надоканду повреде на раду, будући да се из достављенигх доказа не може утврдити висина исте, нити је стечајни
поверилац исту определио.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтељић Иван
Раде Кончар 53 Д/Ц2, Београд,

Земун

а

У К У П Н О: 0,00 945.161,85 945.161,85 0,00 90.162,54 0,00 698.599,31 0,00 156.400,00

604 0,00 865.943,51 865.943,51 0,00 90.162,54 0,00 636.036,91 139.744,06Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 52.538,34 52.538,34 0,00

0,00 26.680,00 26.680,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 35.882,40 0,00

26.680,00

0,00 0,00

16.655,94

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Пресуда Првог основногсуда бр П1 br. 4409/13
а. Поред пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио: Пресуду Првог основног суда у Београду 12 П1 4409/13 од 06.02.2014. године, Уговор о раду, Анекс уговора о раду, Решење о престанку радног односа, копија радне књижице и обрачун камате.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 10.06.2014 под редним бројем 604. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 604, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 945.161,85 динар.  Доприноси обрачунати по минималној основици су признати надлежној пореској управи, те исти нису узети у обзир приликом обрачуна неуплаћених доприноса. Износ од 337.184,64 динара се
уплаћује надлежном фонду за рачун повериоца.
Признато потрживање у износу од 246.562,54 динара се распоређује у први исплатни ред, а износ од 698.599,31 динар у трећи исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 90.162,54 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПапић Зоран
Топличин венац бр.7, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 1.421.444,18 1.421.444,18 0,00 33.648,86 0,00 1.181.894,06 0,00 205.901,26

605 0,00 1.322.141,29 1.322.141,29 0,00 33.648,86 0,00 1.111.433,44 177.058,99 Стечајни  управник
ј е  д е л и м и ч н о
о с п о р и о
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 99.302,89 99.302,89 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 70.460,62 0,00

0,00

0,00 0,00

28.842,27

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неисплаћена зарада за период од фебруара до септембра 2013.године у износу од 523321 динара са доприносима , регрес за коришћење годишњих одмора у износу од 97747,50 динара, и отпремнина за одлазак у пензију на основу Решења ХР
38/25-13 од 22.11.2013.године у износу од 177.486,00 динара
Правни основ: Неисплаћена зарада за период од фебруара до септембра 2013.године у износу од 523321 динара са доприносима , регрес за коришћење годишњих одмора у износу од 97747,50 динара, и отпремнина за одлазак у пензију на основу Решења ХР 38/25-13
од 22.11.2013.године у износу од 177.486,00 динара
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио обрачуне камате, Решења ХР 38/25-13 од 22.11.2013.године, обрачуне зараде, Анекс уговора о раду од 21.01.2013.године, Решења о коришћењу годишњег одмора

-Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 10.06.2014. године под редним бројем 605. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник у
складу са својом евиденцијом дуговања признаје потраживање стечајног повериоца које се заснива на неисплаћеним нето зарадама и наканадама зарадакоје према евиденцији дужника  нису плаћене за период од априла до августа 2013.године у износу од
423570.03.525,20 динара, затим на име регреса признаје износ од 78.657,00 динара, док потраживње на име отпремнине признаје у целости у износу од 177.486,00 динара. Стечајни управник је оспорио потраживање повериоца у укупном износу од 136.901,26 динара са
припадајућом каматом будући да стечајни дужник у складу са својом документацијом налази да поверилац нема право на зараду и регрес у износу од 118.841,47. У погледу доприноса стечајни управник је оспорио део износа доприноса који се односи на доприносе за
минималне зараде будући да је такво потраживање признато пореској управи, док је повериоцу признато потраживање доприноса преко оспореног износа.
Признато потраживање у износу од 102648,86 динара се распоређује у I исплатни ред, а потраживање од 1.181.894,06 динара у III исплатни ред, с тим што се потраживање на име доприноса у износу од 523.586,79 динара уплаћује надлежном фонду за рачун
повериоца.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 33648,86 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМоудер Абдул  Зоран
Никола Стеванић, адвокат из

Новог Сада, Павла Симића бр.5

а

У К У П Н О: 0,00 503.447,52 503.447,52 0,00 186.500,93 0,00 316.946,59 0,00 0,00

606 0,00 464.419,55 464.419,55 0,00 171.565,00 0,00 292.854,55 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 39.027,97 39.027,97 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

14.935,93 0,00 24.092,04 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неплаћена зарада за период од марта 2013.године до фебруара 2014.године са наконском затезном каматом
Правни основ: Неплаћена зарада за период од марта 2013.године до фебруара 2014.године са законском затезном каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 09.06.2014. године под редним бројем 606. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потраживање у износу од 186.500,00 динара се распоређује у I исплатни ред, а од 316.937,59 динара се распоредјује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоАћимовић  Александар
Београд, Лепе Стаменковић бр.44

а

У К У П Н О: 0,00 1.071.651,33 1.071.651,33 0,00 76.291,78 0,00 805.255,46 0,00 190.104,09

607 0,00 896.545,68 896.545,68 0,00 76.291,78 0,00 646.585,43 173.668,47 Стечајни  управник
ј е  д е л и м и ч н о
о с п о р и о
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 115.198,65 115.198,65 0,00

0,00 59.907,00 59.907,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 98.763,03 0,00

59.907,00

0,00 0,00

16.435,62

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Правноснажна Пресуда Првог основног суда у Београду П1 4406/2013 од 27.01.2014.године и зарада за новембар 2013.године која није обухваћена извршном исправом, све са припадајућим доприносима,  а у укупном износу од 774.693,69 динара са
каматом од 113.209,19 динара
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Пресуду због пропуштања Првог основног суда у Београду П1 4406/2013  27.01.2014.године која је постала правноснажна 20.02.2014.године, Анекс Уговора о раду од 24.12.2009.године, обрачуни законске
затезне камате
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 11.06.2014. године под редним бројем 607. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца на основу извршне исправеса припадајућом каматом у целости, те део узноса на име зараде која није обухваћена извршном исправом. Међутим, према евиденцији стечајног дужника поверилац је наведеном пријавом
потраживао 9.771,25 динара више на име зараде за новембар 2013.године која није обухваћена извршном исправом, па је у том делу са припадајућом каматом потраживање оспорио. Стечајни управник је повериоцу признао доприносе на износ преко доприноса за
минималну зараду, док је доприносе на минималну основицу оспорио из разлога што је такво потраживање већ признато пореској управи.
Признато потраживање у износу од 185.771,78 динара се распоређује у I исплатни ред, а од 805.255,46 динара се распоредјује у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.291,78 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈП Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу

11000 Београд, Његошева бр. 84

а

У К У П Н О: 0,00 14.145.659,73 14.145.659,73 0,00 0,00 0,00 14.145.659,73 0,00 0,00

608 0,00 7.714.759,64 7.714.759,64 0,00 0,00 0,00 7.714.759,64 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.430.900,09 6.430.900,09 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6.430.900,09 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга
Правни основ: Уговор бр. 2954 од 07.06.2006. године и Протокол бр. 1374 од 20.03.2008. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Уговор бр. 2954 од 07.06.2006. године, Протокол бр. 1374 од 20.03.2008. године, извештај о стању обавеза на дан 17.03.2014. године и допис од 15.04.2014. године.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 11.06.2014. под редним бројем 608. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.608 стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потраживање у износу од 14.145.659,73 динара се распоредјује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМиленковић  Милош
Београда, ул. Вјекослава Ковача

бр.14/1

а

У К У П Н О: 0,00 8.580.844,16 8.580.844,16 0,00 0,00 0,00 7.848.777,16 0,00 732.067,00

609 0,00 4.850.679,04 4.850.679,04 0,00 0,00 0,00 4.850.679,04 0,00 П о в е р и л а ц
стечајног  дужника
поднео  је  пријаву
п о т р а ж и в а њ а
Привредном суду у
Београду.  Након
извршене  анализе
п р и ј а в е
потраживања,  а  на
о с н о в у
р а с п о л о ж и в е  и
д о с т а в љ е н е
д о к у м е н т а ц и ј е
стечајног  дужника,
стечајни управник је
п р и ј а в љ е н о
потраживање   у
целости  оспорио
обзиром да исто не
постоји у пословним
књигама  стечајног
дужника.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 2.998.098,12 2.998.098,12 0,00

0,00 732.067,00 732.067,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.998.098,12 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

732.067,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име неисплаћених зарада, пио доприноса, трошкова парничног поступка
Правни основ: Ппотраживање на име неисплаћених зарада, пио доприноса, трошкова парничног поступка
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је пријављено потраживање  у
целости оспорио  обзиром да исто не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Решењем привредног суда у Београду 4. Ст-181/13 од 04.08.2017.године исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања усвојена на испитном рочишту 04.03.2015.године, тако да се оспорена потраживања стечајног поверица Милоша Миленковића
сматрају утврђеним.
Стечајни поверилац је у складу са налогом из Закључка Привредног суда посл.бр.4 Ст-181/13 од 04.03.2015.године захтевао наставак прекинутог парничног поступка ради утврђивања оспореног потраживања. С тим у вези, Пресудом привредног суда у Београду
посл.бр. 36П 90/2016 од 25.01.2017.године, која је стекла својство правноснажности дана 11.05.2017.године и својство извршности дана 23.06.2017.године усвојен је тужбени захтев тужиоца овде стечајног повериоца и утврђено је потраживање тужиоца Милоша
Миленковића.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМарковић Горан
26000 Панчево, ул. Тимочка бр 4

а

У К У П Н О: 0,00 994.282,00 994.282,00 0,00 0,00 0,00 993.642,19 0,00 639,81

610 0,00 640.000,00 640.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,00 Oспорава се камата
у  износу  од  639,81
динара.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 136.482,00 136.482,00 0,00

0,00 217.800,00 217.800,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 135.842,19 0,00

217.800,00

0,00 0,00

639,81

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе
Правни основ: Правноснажна пресуда Основног суда у Панчеву 12.П.1 бр.563/12 од 28.01.2013.године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио и Пресуда Основног суда у Панчеву 12.П.1 бр.563/12 од 28.01.2013.год., обрачун законске затезне камате и пуномоћје.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 13.06.2014 под редним бројем 610. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.610 стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 640.000,00 динара на име главног дуга,као и износ од 135.842,19 динара на име камате, и износ од 217.800,00 динара на име трошкова парничног поступка.

Признато потрживање у износу од 993.642,19  динара се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоБенчина Бранислав
Београд, Војвођанских бригада 143

Батајница

а

У К У П Н О: 0,00 347.147,36 347.147,36 0,00 0,00 0,00 242.262,42 0,00 104.884,94

611 0,00 325.144,22 325.144,22 0,00 0,00 0,00 223.944,22 101.200,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 22.003,14 22.003,14 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 18.318,20 0,00

0,00

0,00 0,00

3.684,94

0,00

0,00

Опис потраживања:  Зараде за 03.2013.-31.01.2014 године и припадајући доприноси, регрес за период 2011-2013.године.
Правни основ: Зараде за 03.2013.-31.01.2014 године и припадајући доприноси, регрес за период 2011-2013.године.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Решење за годишњи одмор за 2011,2012, 2013, копију личне карте, понуду за закључење анекса уговора о раду, анекс уговора о раду, фотокопију радне књижице, листинг ПИО,
обрачуне зарада

Коментар:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 16.06.2014 под редним бројем 611. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 611, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 338.345,52 динара на име неисплаћене зарада у 2013-14. године (170.337,28 динара) и накнаде регреса за 2011-2012 (76.143,39) динара са припадајућом каматом, као и на име неисплаћеног доприноса на
разлику између минималне основице и пуне зараде за 2013. годину и јануар 2014, Признато потрживање у износу од 104.884,94 динара се распоређује у I исплатни ред, а износ од 242.262,42 динара у III исплатни ред.
Износ од 78.663,55 динара на име припадајућих доприноса се исплаћује надлежном фонду, а за рачун повериоца.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЂурић  Дејан
Београд, Крњача, Сутјеска бр.8

а

У К У П Н О: 0,00 411.196,86 411.196,86 0,00 196.305,89 0,00 214.890,97 0,00 0,00

612 0,00 377.395,81 377.395,81 0,00 181.240,00 0,00 196.155,81 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 33.801,05 33.801,05 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

15.065,89 0,00 18.735,16 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Зараде за период од априла до децембра 2013.године(очигледном омашком је означена 2014.година)
Правни основ: Зараде за период од априла до децембра 2013.године(очигледном омашком је означена 2014.година)
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Уговор о раду од 30.09.2009.године, Анексе Уговора о раду од 25.02.2010.године, 12.07.2010.године и 28.02.2011.године

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 16.06.2014. године под редним бројем 612. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потраживање у износу од 196.305,89 динара се распоређује у I исплатни ред, а од 214.890,97 динара се распоредјује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоParagraf co d.o.o.
Tаковска 42, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 124.039,99 124.039,99 0,00 0,00 0,00 123.986,60 0,00 53,39

613 0,00 111.350,16 111.350,16 0,00 0,00 0,00 111.350,16 0,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а  и з н о с
обрачунате  камате
у  износу  од  53,39
динара.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 12.689,83 12.689,83 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.636,44 0,00

0,00

0,00 0,00

53,39

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе
Правни основ: Закључница бр.12021173 од 07.12.2012.г и Фактура бр.120630-10 од 10.02.2012.г, Закључница бр.13021376 од 08.12.2013.год и Фактура бр.130798-10 од 08.02.2013.г, Закључница бр.13096512 од 19.09.2013.г и Фактура бр. 134780-10 од 27.09.2013.г
а. *Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио и Закључница бр.12021173 од 07.12.2012.г и Фактура бр.120630-10 од 10.02.2012.г, Закључница бр.13021376 од 08.12.2013.год и Фактура бр.130798-10 од 08.02.2013.г, Закључница бр.13096512 од
19.09.2013.г и Фактура бр. 134780-10 од 27.09.2013.г
Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 17.06.2014 под редним бројем 613. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.613 стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 111.350,16 динара на име главног дуга,као и износ од 12.636,44 динара на име камате. Стечајни управник оспосрава камату у износу од 53,39 динара.
Признато потрживање у износу од 123.986,60  динара се распоређује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЧађеновић Миодраг
Адвокат Радој Србљак , Кондина

26/9 Београд

а

У К У П Н О: 0,00 16.050.482,63 16.050.482,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.050.482,63

614 0,00 16.050.482,63 16.050.482,63 0,00 0,00 0,00 0,00 16.050.482,63 Потраживање  се
односи  на  период
н а к о н  ш т о  ј е
с т е ч а ј н о м
повериоцу  отказан
Уговор о раду,  које
Р е ш е њ е  н и ј е
п о н и ш т е н о .

Главни 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 из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Тужбу ради поништаја одлуке о престанку рада и копију радне књижице,

-Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 17.06.2014 под редним бројем 614 На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 614 стечајни управник
оспорава пријављено потраживање у целости, будући да се исто односи на зараде за период од 01.01.1993. године па до отварања стечајног поступка, односно за период након што је стечајном повериоцу отказан уговор о раду.Како предметно решење о отказу
уговора о ради није поништено, то је и потраживање стечајног повериоца неосновано.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоDia-elit iz Beograda
Снежане Хрепевник бр.36

а

У К У П Н О: 0,00 4.231.175,96 4.231.175,96 0,00 0,00 0,00 4.231.175,96 0,00 0,00

615 0,00 3.249.565,96 3.249.565,96 0,00 0,00 0,00 3.249.565,96 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 981.610,00 981.610,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 981.610,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе.
Правни основ: Рачуни за период 20.03.2012-04.06.2013
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Рачуне за период 20.03.2012-04.06.2013 са припадајућим отпремницама и обрачунима камата

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 17.06.2014 под редним бројем 615. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 615, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости. Признато потраживање у износу од 4.231.175,96 динара се распоређује у ИИИ исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоBanca Intesa a.d. Beograd
Милентија Поповића бр. 7 б,

Београд

а

У К У П Н О: 94.536.180,58 0,00 94.536.180,58 94.536.180,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616 91.258.121,03 0,00 91.258.121,03 91.258.121,03 0,00 0,00 0,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

3.278.059,55 0,00 3.278.059,55 3.278.059,55

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 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 издатих гаранција
Правни основ: Уговор о издавању гаранције бр. 700761-004070/ДД од 23.07.2010. године са припадајућим анексима и Уговор о издавању гаранције бр. 700761-04072/дд са припадајућим анексима, хипотека на непокретностима стечајног дужника уписаним у ЛН 2571 КО
Палилула, на КП 247/3, и то Пословни простор пословних услуга бр. посебних делова 1ББ-13ББ, 105А, 175А, 214А,  1-33, 105-124, 205 и 212,
Признато разлучно право: зграде (8), Највреднија разлучна имовина:УПРАВНА ЗГРАДА -УРАЛСКА 9 -  БЕОГРАД, (1/1) МИОНИЦА ВАРОШ - Производна хала са управом Зграда дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира бр. 1, (2/1) МИОНИЦА
ВАРОШ - Зграда тех. услуга бр 1 (техн.преглед)-Агросервис управна зграда, (1/2) МИОНИЦА ВАРОШ - Производна хала II-Зграда дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира бр.2
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио: Уговор о издавању гаранције бр. 700761-04072/дд са припадајућим анексима, стање дуга корисника кредита, картицу промета, Заложну изјаву од 13.04.2011. године

-Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 18.06.2014. године под редним бројем 616. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник у
целости признаје предметно потраживање.
Признато потраживање је обезбеђено хипотеком на непокретностима стечајног дужника уписаним у ЛН 2571 КО Палилула, на КП 247/3, и то Пословни простор пословних услуга бр. посебних делова 1ББ-13ББ, 105А, 175А, 214А,  1-33, 105-124, 205 и 212.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоATOS IT SOLUTIONS AND
SERVICES DOO

Данила Лекића Шпанца 31,
Београд

а

У К У П Н О: 0,00 1.376.738,71 1.376.738,71 0,00 0,00 0,00 1.376.738,71 0,00 0,00

617 0,00 1.297.908,71 1.297.908,71 0,00 0,00 0,00 1.297.908,71 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 78.830,00 78.830,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

78.830,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга
Правни основ: Рачун за извршене услуге бр. 5752000426 од 16.05.2013. године и решење о извршењу Привредног суда у Београду 5 Ив 920/2014 од 07.02.2014. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио рачун бр. 5752000426 од 16.05.2013. године, опомену пред утужење и решење о извршењу Привредног суда у Београду 5 Ив 920/2014 од 07.02.2014. године.

Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 18.06.2014. под редним бројем 617. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.617 стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потраживање у износу од 1.376.738,71 динара се распоредјује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоХолдинг предузећа "Прва искра"
а.д. у реструктурирању из Барича

Баричка река бб

а

У К У П Н О: 0,00 203.700,00 203.700,00 0,00 0,00 0,00 203.700,00 0,00 0,00

618 0,00 203.700,00 203.700,00 0,00 0,00 0,00 203.700,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе
Правни основ: Пресуда Привредног суда у Београду бр. П 8955/13 од 24.12.2013. године (правноснажна дана 09.01.2014. године)
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију:Пресуду Привредног суда у Београду бр. П 8955/13 од 24.12.2013. године (правноснажна дана 09.01.2014. године). Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања
Привредном суду у Београду дана 18.06.2014 под редним бројем 618. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.618, стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у целости. Признато
потраживање у износу од 203.700,00 динара се распоредјује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМарков  Сава
Нови Кнежевaц, ул.Занатлијска

бр.20

а

У К У П Н О: 0,00 443.622,79 443.622,79 0,00 0,00 0,00 443.622,79 0,00 0,00

619 0,00 443.622,79 443.622,79 0,00 0,00 0,00 443.622,79 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:  Уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
Правни основ: Уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио фотокопију радне књижице, те обрачуне РФ ПИО.

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 16.06.2014. године под редним бројем 619. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник у
складу са својом документацијом признаје потраживање стечајног повериоца у висини неуплаћених допрноса, а умањено и оспорено за неуплаћене доприносе на минималне зараде у последње две године пошто је такво потраживање већ признато пореској управи.
Потраживање у износу од 443.622,79 динара сврстано је у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЂорђевић  Славиша
Пожаревац, Брежани

а

У К У П Н О: 0,00 528.123,69 528.123,69 0,00 26.690,41 0,00 432.433,28 0,00 69.000,00

620 0,00 528.123,69 528.123,69 0,00 26.690,41 0,00 432.433,28 69.000,00Главни 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:  Зараде за период од маја до септембра 2013.године, регрес и доприноси
Правни основ: Зараде за период од маја до септембра 2013.године, регрес и доприноси
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 08.05.2014. године под редним бројем 67. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца на име неисплаћених зарада у износу од 118.795,77 динара, као и регрес у износу од 74.977,52 динара. У погледу доприноса признато је потраживање у висини дугованих допрноса према евиденцији стечајног дужнка, а
умањено и оспорено за неуплаћене доприносе на минималне зараде у последње две године пошто је такво потраживање већ признато пореској управи.
Признато потраживање у износу од 95690,41 динара се распоређује у I исплатни ред, а од 432.433,28 динара се распоредјује у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 26.690,41 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТерзић Велибор
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 673.685,21 673.685,21 0,00 26.680,00 0,00 591.805,21 0,00 55.200,00

621 0,00 673.685,21 673.685,21 0,00 26.680,00 0,00 591.805,21 55.200,00 у м а њ е н о  и
о с п о р е н о  з а
н е у п л а ћ е н е
д о п р и н о с е  н а
минималне  зараде
у  последње  две
године  пошто  је
такво потраживање
в е ћ  п р и з н а т о
пореско ј  управи.

Главни 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:  19.03.2012.године до 20.09.2013.године
плата за јул, август и септембар, регрес за једну и по годину, доприноси за период од

Правни основ: 19.03.2012.године до 20.09.2013.године
плата за јул, август и септембар, регрес за једну и по годину, доприноси за период од

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Анекс уговора о раду од 18.04.2013.године, Решења о коришћењу годишњег одмора, фотокопију радне књижице, Решење о престанку радног односа.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 08.05.2014. године под редним бројем 621. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца на име неисплаћених зарада и на име регреса у целости у укупном износу од  207.253,32 динара. У погледу доприноса признато је потраживање у висини дугованих допрноса према евиденцији стечајног дужнка, а умањено за
неуплаћене доприносе на минималне зараде у последње две године пошто је такво потраживање већ признато пореској управи. Признато потраживање у износу од 81.880,00 динара се распоређује у I исплатни ред, а од 591.805,21 динара се распоредјује у III исплатни
ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 26680,00 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМитровић  Горан
Параловo, Гњилане

а

У К У П Н О: 0,00 918.932,96 918.932,96 0,00 0,00 0,00 918.932,96 0,00 0,00

622 0,00 918.932,96 918.932,96 0,00 0,00 0,00 918.932,96 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:  Доприноси, бенефицирани радни стаж, зараде
Правни основ: Доприноси, бенефицирани радни стаж, зараде
а. Стечајни поверилац је уз пријаву потраживања доставио копију радне књижице, уверење Фонда за ПИО.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 17.06.2014. године под редним бројем 622. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник је
утврдио да према повериоцу нема дуговања по основу неисплаћених зарада, већ само по основу неплаћених доприноса. У погледу доприноса признато је потраживање у висини дугованих допрноса према евиденцији стечајног дужнка, а умањено и оспорено за
неуплаћене доприносе на минималне зараде у последње две године пошто је такво потраживање већ признато пореској управи. Такође према ев. стечајног дужника нема неуплаћеног бенефицираног радног стажа, а на захтев надлежног државног органа стечајни
дужник ће предати потребне М4 обрасце, ради регулисања права стечајног повериоца из радног односа.
Признато потраживање у износу од 918.932,96 динара се распоредјује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВујанић Дубравка
Неде Спасојевић 19б, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 3.617.767,95 3.617.767,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.617.767,95

623 0,00 2.159.017,95 2.159.017,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2.159.017,95 Потраживање  се
односи на зараде за
п е р и о д  о д
07.09.2010.  године
па  до  отварања
стечајног  поступка,
односно  за  период
н а к о н  ш т о  ј е
с т е ч а ј н о м
повериоцу  отказан
уговор  о  раду.Како
предметно решење
о  отказу  уговора  о
р а д и  н и ј е
поништено,  то  је  и
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
неосновано. Такође,
према  пословној
д о к у м е н т а ц и ј и
стечајног  дужника
и с т и  н е м а
н е и з м и р е н и х
о б а в е з а  п р е м а
с т е ч а ј н о м
повериоцу  ни  за
п е р и о д  о д
0 1 . 0 5 . 2 0 1 0 -
06.09.2010.године, а
з а  к о ј и  п е р и о д
п о в е р и л а ц
потражује  разлику
зараде.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

0,00 458.750,00 458.750,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.000.000,00

458.750,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа.

а. Стечајни поверилац у прилог своје пријаве потраживања није доставио доказе , односно документацију као основ потраживања.
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 19.06.2014 под редним бројем 623 На основу расположиве документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 623 стечајни управник оспорава пријављено
потраживање у целости, будући да се исто односи на зараде за период од 07.09.2010. године па до отварања стечајног поступка, односно за период након што је стечајном повериоцу отказан уговор о раду.Како предметно решење о отказу уговора о ради није
поништено, то је и потраживање стечајног повериоца неосновано. Такође, према пословној документацији стечајног дужника исти нема неизмирених обавеза према стечајном повериоцу ни за период од 01.05.2010-06.09.2010.године, а за који период поверилац
потражује разлику зараде.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМуцић Слободан
Адвокат Мирјана Кузмановић,

Палисадска 1, део 5/8, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 949.435,24 949.435,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949.435,24

624 0,00 769.026,72 769.026,72 0,00 0,00 0,00 0,00 769.026,72 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е  у
целости, будући да
се  исто  односи  на
накнаду изгубљене
зараде услед отказа
уговора о раду.Како
предметно решење
о  отказу  уговора  о
р а д у  н и ј е
поништено,  то  је  и
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
неосновано.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 180.408,52 180.408,52 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

180.408,52

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио и Пресуду И основног суда П1 бр. 14136/10 од 28.02.2013 и Решење од 06.05.2014. године којим је прекинут предметни поступак.
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 19.06.2014 под редним бројем 624 На основу расположиве документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 624 стечајни управник оспорава пријављено
потраживање у целости, будући да се исто односи на накнаду изгубљене зараде услед отказа уговора о раду.Како предметно решење о отказу уговора о раду није поништено, то је и потраживање стечајног повериоца неосновано
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКујунџић Јасмина
 Видиковачки венац бр. 94 A

а

У К У П Н О: 0,00 4.167.161,99 4.167.161,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.167.161,99

625 0,00 2.450.580,99 2.450.580,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450.580,99 П о т р а ж в а њ е  с е
односи на зараде за
п е р и о д  о д
07.09.2010.  године
па  до  отварања
стечајног  поступка,
односно  за  период
н а к о н  ш т о  ј е
с т е ч а ј н о м
повериоцу  отказан
уговор  о  раду.Како
предметно решење
о  отказу  уговора  о
р а д и  н и ј е
поништено,  то  је  и
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
неосновано. Такође,
према  пословној
д о к у м е н т а ц и ј и
стечајног  дужника
и с т и  н е м а
н е и з м и р е н и х
о б а в е з а  п р е м а
с т е ч а ј н о м
повериоцу  ни  за
п е р и о д  о д
0 1 . 0 5 . 2 0 1 0 -
06.09.2010.године, а
з а  к о ј и  п е р и о д
п о в е р и л а ц
потражује  разлику
зараде.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.396.831,00 1.396.831,00 0,00

0,00 319.750,00 319.750,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.396.831,00

319.750,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања достваио трошковник пуномоћника у предмету П1 14590/10 који стечајни поверилац води ради поништаја решења о отказу уговора о раду.
-Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 23.06.2014 под редним бројем 625 На основу расположиве документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 625 стечајни управник оспорава пријављено
потраживање у целости, будући да се исто односи на зараде за период од 07.09.2010. године па до отварања стечајног поступка, односно за период након што је стечајном повериоцу отказан уговор о раду.Како предметно решење о отказу уговора о ради није
поништено, то је и потраживање стечајног повериоца неосновано. Такође, према пословној документацији стечајног дужника исти нема неизмирених обавеза према стечајном повериоцу ни за период од 01.05.2010-06.09.2010.године, а за који период поверилац
потражује разлику зараде.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМитровић  Добривој
Астрономска бр.13, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 5.232.645,96 5.232.645,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.232.645,96

627 0,00 3.083.213,99 3.083.213,99 0,00 0,00 0,00 0,00 3.083.213,99 Н а  о с н о в у
р а с п о л о ж и в е  и
д о с т а в љ е н е
документације,  и
након  извршене
анализе  при јаве
п о т р а ж и в а њ а ,
стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е  у
целости налазћи да
су права на накнаду
зараде,  разлику  у
отпремнини, регрес
и  т р о ш к о в е
п о с т у п к а
у с л о в љ е н и
законитошћу отказа
17.08.2010.године, а
о  чему  суд  према
д о к а з и м а  и
наводима  још  увек
није  донео  одлуку.
Исто тако, стечајни
управник  у  својој
евиденци ји  ни је
нашао  да  има  дуг
према повериоцу за
период  пре  отказа
на  име  разлике  у
заради,  а  што  је
т а к о ђ е  п р е д м е т
судског  поступка
који  није  окончан.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.757.431,97 1.757.431,97 0,00

0,00 392.000,00 392.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.757.431,97

392.000,00

0,00

Опис потраживања:  Разлика зараде за период од 01.05.10. до 16.08.10.године у износу од 112.000,00 динара, за мање уплаћене доприносе у том периоду и мање исплаћена отпремнина у износу од 169.099,33 динара са законском затезном каматом од 17.08.10.године
и трошкови поступка од 100.000,00 динара, што је све предмет спора пред И Основним судом у Београду П1 2620/13, накнада зараде за период од 17.08.2010.године када му је, како наводи незаконито престао радни однос до 117.03.3014.године у износу од
2.150.000,00 динара са каматом и доприносима, регрес од 8000,00 динара за 2010,11,12. и 2013.годину, те накнада штете услед незаконитог отказа у износу од 607.444,40 динара и 36670,26 динара, 100.000,00 динара на име трошкова поступка, а што је све предмет
спора П1 3248/13 услед незаконитог отказа, као и трошкове поступка П1 14385/10 од 192.000,00 динара
Правни основ: Разлика зараде за период од 01.05.10. до 16.08.10.године у износу од 112.000,00 динара, за мање уплаћене доприносе у том периоду и мање исплаћена отпремнина у износу од 169.099,33 динара са законском затезном каматом од 17.08.10.године и
трошкови поступка од 100.000,00 динара, што је све предмет спора пред И Основним судом у Београду П1 2620/13, накнада зараде за период од 17.08.2010.године када му је, како наводи незаконито престао радни однос до 117.03.3014.године у износу од 2.150.000,00
динара са каматом и доприносима, регрес од 8000,00 динара за 2010,11,12. и 2013.годину, те накнада штете услед незаконитог отказа у износу од 607.444,40 динара и 36670,26 динара, 100.000,00 динара на име трошкова поступка, а што је све предмет спора П1
3248/13 услед незаконитог отказа, као и трошкове поступка П1 14385/10 од 192.000,00 динара
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио фотокопију радне књижице, личне карте, те извод из РФ ПИО

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 23.06.2014. године под редним бројем 627. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник
оспорава потраживање у целости налазћи да су права на накнаду зараде, разлику у отпремнини, регрес и трошкове поступка условљени законитошћу отказа 17.08.2010.године, а о чему суд према доказима и наводима још увек није донео одлуку. Исто тако, стечајни
управник у својој евиденцији није нашао да има дуг према повериоцу за период пре отказа на име разлике у заради, а што је такође предмет судског поступка који није окончан.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоДом здравља Смедерево
Смедерево, ул. Кнез Михаилова

бр. 51

а

У К У П Н О: 0,00 10.152,00 10.152,00 0,00 0,00 0,00 6.768,00 0,00 3.384,00

628 0,00 10.152,00 10.152,00 0,00 0,00 0,00 6.768,00 3.384,00 Н а  о с н о в у
р а с п о л о ж и в е
документације,  и
након  извршене
анализе  при јаве
потраживања  бр.
6 2 8 ,  с т е ч а ј н и
управник  признаје
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у износу од 6.768,00
динара

Главни 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:  Неизмирене обавезе
Правни основ: Неизмирене обавезе
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 23.06.2014 под редним бројем 628. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.628 стечајни управник
делимично признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 6768.00 динара и свстао га у III исплатни ред, док је за преостали износ потраживање оспорено обзиром да не постоји као заведено дуговање према књигама стечајног дужника. Стечајни управник није
одлучио о потраживању на име камате јер иста није опредељења, како у пријави потраживања тако ни у накнадној допуни.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПД за дистрибуцију ел.енг Центар
д.о.о. Крагујевац, ЕД

Електроморава Смедерево
Улица слободе бр. 7

а

У К У П Н О: 0,00 137.651,66 137.651,66 0,00 0,00 0,00 132.435,92 0,00 5.215,74

629 0,00 82.385,96 82.385,96 0,00 0,00 0,00 82.197,85 188,11 П о т р а ж и в а њ е
оспорено  у  износу
од 5.215,74 динара,
и з  р а з л о г а  ш т о
обрачуната  камата
на  износ  главног
дуга по предметној
П р е с у д и  д о
17.03.2014.  године,
к а о  д а т у м а
отварања стечајног
поступка, применом
пропорционалне
м е т о д е ,  и з н о с и
34.137,07 динара, а
не 39.164,70 динара
к а к а о  ј е  т о
наведено у пријави
с т е ч а ј н о г
повериоца,  као  и
ш т о  ј е  у
д о с т а в љ е н и м
к а р т и ц а м а
к о м и т е н т а
обухваћен износ од
188,11  динара  а
који  се  односи  на
п е р и о д  н а к о н
отварања стечајног
поступка.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 39.164,70 39.164,70 0,00

0,00 16.101,00 16.101,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 34.137,07 0,00

16.101,00

0,00 0,00

5.027,63

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе.
Правни основ: Пресуда Привредног суда у Београду 12 П 3852/2011 и испорука електричне енергије
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Пресуда Привредног суда у Београду 12 П 3852/2011, и картице потрошача за ед. Бр. 10186501, бр. 10186528, бр. 10187885  и Обрачун камате.
Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.06.2014 под редним бројем 629. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 629, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 132.435,92 динара, а оспорава га у износу од 5.215,74 динара, из разлога што обрачуната камата на износ главног дуга по предметној Пресуди до 17.03.2014. године, као датума отварања стечајног поступка,
применом пропорционалне методе, износи 34.137,07 динара, а не 39.164,70 динара какао је то наведено у пријави стечајног повериоца, као и што је у достављеним картицама комитента обухваћен износ од 188,11 динара а који се односи на период након отварања
стечајног поступка.
Признато потрживање у износу од 132.435,92 динара се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоГрковић Никола
Старчево, Пролетња бр. 20

а

У К У П Н О: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 П о в е р и л а ц
стечајног  дужника
поднео  је  пријаву
п о т р а ж и в а њ а
Привредном суду у
Б е о г р а д у
2 4 . 0 6 . 2 0 1 4 .  п о д
редним бројем 630
којом  је  пријавио
потраживамје  на
име  доприноса  у
н е о п р е д е љ е н о м
износу .  Како  из
виденције стечајног
д у ж н и к а  н е
произилази  дуг  по
основу  доприноса,
то је потраживање у
целости оспорено.

Главни 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:  Неисплаћени порези и доприноси
Правни основ: Неисплаћени порези и доприноси
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду 24.06.2014. под редним бројем 630 којом је пријавио потраживамје на име доприноса у неопредељеном износу. Како из виденције стечајног дужника не произилази дуг по
основу доприноса, то је потраживање у целости оспорено.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоГрковић  Радмила
ул. Пролетња бр.20,Старчева

а

У К У П Н О: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  неисплаћени порези и доприноси
Правни основ: неисплаћени порези и доприноси
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио фотокопију радне књижице и извод из ПИО фонда. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду под редним бројем 631 којом је пријавио потраживамје на име
доприноса у неопредељеном износу. Како из виденције стечајног дужника не произилази дуг по основу доприноса, то је потраживање у целости оспорено.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоФилиповић  Снежана
адвокат Ана Божић из Београда,

ул.Змај Јовина бр.2/30

а

У К У П Н О: 0,00 5.292.222,03 5.292.222,03 0,00 0,00 0,00 4.463.300,00 0,00 828.922,03

632 0,00 4.463.300,00 4.463.300,00 0,00 0,00 0,00 4.463.300,00 0,00 Пверилац стечајног
дужника  поднео  је
п р и ј а в у
п о т р а ж и в а њ а
Привредном суду у
Б е о г р а д у  д а н а
24.06.2014.  године
под редним бројем
6 3 2 .  Н а  о с н о в у
р а с п о л о ж и в е  и
д о с т а в љ е н е
документације,  и
након  извршене
анализе  при јаве
п о т р а ж и в а њ а ,
стечајни управник у
целости  оспорава
п р и ј а в љ е н о
потраживање  из
разлога што у својој
евиденци ји  ни је
нашао  да  има  дуг
према  стечајном
п о в е р и о ц у  п о
н а в е д е н и м
о с н о в и м а  и  у
наведеном  износу,
а  п о в о д о м
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ е  ј е
п о к р е н у т  s u d s k i
p o s t u p a k .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 731.647,03 731.647,03 0,00

0,00 97.275,00 97.275,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

731.647,03

97.275,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање обухваћено тужбом поднетом Првом основном суду у Београду 68П 38862/2013, а на име закупнине сходно Уговорима стамбеног простора 80080/2153 од 25.11.2011.године, 80080/2152 од 25.11.2011.године, 21-1/000016 од
15.05.2012.године и 21-1/000026 од 23.05.2013.године у износу од укупно 4.463.300,00 динара и на име камате услед вршених плаћања у доцњи у износу од 731.647,03 динара, на име трошкова поступка износ од 97.275,00 динара
Правни основ: Потраживање обухваћено тужбом поднетом Првом основном суду у Београду 68П 38862/2013, а на име закупнине сходно Уговорима стамбеног простора 80080/2153 од 25.11.2011.године, 80080/2152 од 25.11.2011.године, 21-1/000016 од
15.05.2012.године и 21-1/000026 од 23.05.2013.године у износу од укупно 4.463.300,00 динара и на име камате услед вршених плаћања у доцњи у износу од 731.647,03 динара, на име трошкова поступка износ од 97.275,00 динара
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставила Тужбу од 10.10.2013.године поднету Првом основном суду у Београду, Уговоре о закупу стамбених просторија бр.80080/2153 од 25.11.2011.године, 80080/2152 од 25.11.2011.године, 21-1/000016 од
15.05.2012.године и 21-1/000026 од 23.05.2013.године, Налаз и мишљење вештака од 23.09.2013.године

-Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.06.2014. године под редним бројем 632. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник у
целости оспорава пријављено потраживање из разлога што у својој евиденцији није нашао да има дуг према стечајном повериоцу по наведеним основима и у наведеном износу, а поводом пријављеног потраживање је покренут sudski postupak.

Дана 04.03.2015.године, одржано је испитно рочиште где је констатовано да је стечајни поверилац у пријави потраживања поднео захтев за медијацију.  Стечајни управник је на испитном рочишту  прихватио  предлог за решавање спорног односа путем медијације.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало"Rudnap Group Minel Kotlogradnja"
a.d. Beograd - Brisan iz registra

APRa
Уралска  3, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 2.897.153,20 2.897.153,20 0,00 0,00 0,00 2.746.415,18 0,00 150.738,02

634 0,00 2.674.233,60 2.674.233,60 0,00 0,00 0,00 2.523.495,58 150.738,02 Оспорен  део  дуга
који  се  односи  на
део  месеца  марта
2014.године  после
отварања  стечаја
од 68144,42 динара
и  дуг  из  априла  и
маја 2014.године од
82.593,60  динара,
све  имајући у  виду
да  се  пријављују
само  потраживања
н а с т а л а  п р е
отварања  стечаја.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 222.919,60 222.919,60 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 222.919,60 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Накнада за потрошњу елекричне енергије за период од јануара 2013.године до јуна 2014.године
Правни основ: Рачун 40-8486-7 у износу од 150762,00 динара за Март 2014.године,  рачун 40-8498-0 у износу од 82593,60 динара за  Април и Мај 2014.године
а. Стечајни поврилац је осим пријаве потраживања доставио рачуне на којима заснова своје потраживање пр чему се рачун 40-8486-7 у износу од 150762,00 динара односи на март 2014.године, а рачун 40-8498-0 у износу од 82593,60 динара односи на април и мај
2014.године

-Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник признаје потраживање стечајног повериоца у делу
који се односи на период пре отварања поступка стечаја у износу од 2.746.415,18 динара при чему рачун за март признаје делимично до 17.03.2014.године( што износи 82.617,58 динара), док оспорава део дуга који се односи на део месеца марта 2014.године после
отварања стечаја од 68144,42 динара и дуг из априла и маја 2014.године од 82.593,60 динара, све имајући у виду да се пријављују само потраживања настала пре отварања стечаја.
Признато потраживање у износу од 2.746.415,18 динара распоређује се у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТЕ-КО КОСТОЛАЦ д.о.о. Костолац
Николе Тесле бр. 5-7, Костолац

а

У К У П Н О: 0,00 4.746.837,09 4.746.837,09 0,00 0,00 0,00 2.033.417,30 0,00 2.713.419,79

635 0,00 4.746.837,09 4.746.837,09 0,00 0,00 0,00 2.033.417,30 2.713.419,79Главни 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:  Неизмирене обавезе.
Правни основ: Аналитичке картице бр. 028000, бр. 150000 и бр. 206700, ИОС бр. 156, бр. 9113 и бр. 130/3.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију:Аналитичке картице бр. 028000, бр. 150000 и бр. 206700, ИОС бр. 156, бр. 9113 и бр. 130/3, обавештење од 24.01.2014. године, књиговодствене картице бр. 43050 и бр. 43300.
Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.06.2014 под редним бројем 635. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.635, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу  2,033,419.30 динара, а оспорава га за износ од  2,713,419,79 динара и то на име потраживања  обухваћеног аналитичком картицом  028000 и 150000, као и дела потраживања по аналитичкој картици iза конто 202700
(по документима бр .165, 183, 10, 11, 201, 1  2)  будући да иста не постоје у евиденцији стечајног дужника.
Признато потраживање се разврстава у   III исплатни ред
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРакић  Марко
Ђорђа Вајферта бр. 36, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 1.481.678,38 1.481.678,38 0,00 0,00 0,00 1.076.511,69 0,00 405.166,69

636 0,00 1.201.308,01 1.201.308,01 0,00 0,00 0,00 1.029.713,01 171.595,00 Износ пријављеног
потраживања  који
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног дужника.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 280.370,37 280.370,37 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 46.798,68 0,00

0,00

0,00 0,00

233.571,69

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име  зараде за период  од јула 2013.г, регрес за 2011,2012,2013.г, доприноси  М4 обрзасци
Правни основ: Потраживање на име  зараде за период  од јула 2013.г, регрес за 2011,2012,2013.г, доприноси  М4 обрзасци
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио  копију личне карте, копију Уговора о раду, анекса уговора о раду, копију решењао коришћењу годишњег одмора И плаћеног одсуства, копију решења о престанку радног односа.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 26.06.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично  признао наведено потраживање, и то износ од 532,419.09 динара на име неисплаћених зарада и износ од 88.567,00 динара на име регреса са припадајућом каматом, док је остатак од 580.231,92 динара признат на име  неуплаћених доприноса, а оспорен је
износ од 226.143,65 динара на име више пријављене камате.  У први исплатни ред сврсан је износ од 179.023,04 динара на име минималних зарада и припадајуће камате, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред.  Потраживање на име
доприноса у смислу чл 54. Закона о стечају оспорено, будући да је исто признато по пријави надлежне пореске управе.
Потраживање које се односи на М4 обрасце није новчано потраживање, те је исто оспорено, а исти ће бити достављени надлежном државном органу.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтаменковић Драги
ул.Јурија Гагарина бр.14Л/36

а

У К У П Н О: 0,00 1.270.252,43 1.270.252,43 0,00 0,00 0,00 1.169.052,43 0,00 101.200,00

637 0,00 1.270.252,43 1.270.252,43 0,00 0,00 0,00 1.169.052,43 101.200,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име  зараде за период јул-децембар 2013.г, накнадае за превоз у периоду септембар-децембар 2013.г, регрес за 2011,2012,2013.г, накнаде трошкова по путним налозима И М4 обрасци од 01.01.2008.год до 08.12.2013.год.

Правни основ: потраживање на име  зараде за период јул-децембар 2013.г, накнадае за превоз у периоду септембар-децембар 2013.г, регрес за 2011,2012,2013.г, накнаде трошкова по путним налозима И М4 обрасци од 01.01.2008.год до 08.12.2013.год.

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио  копију личне карте И радне књижице, копију листинга из ПИО, копију Уговора о раду бр.642 од 06.02.2006.год, копије анекса уговора о раду бр.80073/3030 од 15.09.2008.г, бр.80073/7768 од 21.10.2010.г,
ХР-2/47-11 од 21.01.2011.г, ХР-82/4-13 од 21.01.2013.г, копију уговора о раду ХР-64/257-13 од 06.12.2013.год., копију решењао коришћењу годишњег одмора, копију обрачунских листи за период јун, јул И септ 2013.г, копију Споразума о престанку радног односа бр. ХР-
27/21-13 од 06.12.2013.год
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 26.06.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник признаје
пријављено потраживање у целости. Износ од 101.200,00 динара се распоредјује у први исплатни ред, а износ од 298.800,00 динара у трећи исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоФилиповић  Сретен
Предајани, Седмог септембра 53

а

У К У П Н О: 0,00 1.454.685,12 1.454.685,12 0,00 0,00 0,00 1.415.125,12 0,00 39.560,00

638 0,00 1.454.685,12 1.454.685,12 0,00 0,00 0,00 1.415.125,12 39.560,00Главни 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:  Зарада и теренски додатак за период јул-септембар 2013.године, накнада за регрес, Уговор о делу за 01.10-31.12.2013.г. и М4
Правни основ: Зарада и теренски додатак за период јул-септембар 2013.године, накнада за регрес, Уговор о делу за 01.10-31.12.2013.г. и М4
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 26.06.2014. године под редним бројем 638. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник у
складу са својом евиденцијом дуговања признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало“Микро стар тоурс” д.о.о.
ул. Рада Неимара бр. 55

а

У К У П Н О: 0,00 387.060,00 387.060,00 0,00 0,00 0,00 331.560,00 0,00 55.500,00

639 0,00 387.060,00 387.060,00 0,00 0,00 0,00 331.560,00 55.500,00 Стечајни  управник
је
оспорио за износ од
55.500,00  динара,
будући  да  у  својој
евиденцији  нема
обавезу  по  рачуну
3 2 9 / 2 0 1 3  о д
15.11.2013.  године,
те  да  поверилац
н и ј е  д о с т а в и о
д о к а з е  д а  ј е
фактурисана услуга
И извршена.

Главни 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 рачунима 224/13, 229/13, 232/13, 235/13, 154/13, 288/13, 302/13, 329/13 за период 08.08.13-15.11-
Правни основ: Рачуни 224/13, 229/13, 232/13, 235/13, 154/13, 288/13, 302/13, 329/13 за период 08.08.13-15.11-
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Рачуни
224/13, 229/13, 232/13, 235/13, 154/13, 288/13, 302/13, 329/13 за период 08.08.13-15.11-13 И
аналитичку картицу.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 26.06.2014 под редним бројем 639. На основу расположиве и достављене документације, и након
стечајног повериоца у износу од 331.560,00 динара, а оспорио за износ од  55.500,00 динара, будући да у својој евиденцији нема обавезу по рачуну 329/2013 од 15.11.2013. године, те да поверилац није доставио доказе да је фактурисана услуга И извршена.
Признато потрживање у износу од 331.560,00 динара се распоређује у  ИИИ исплатни ред.извршене анализе пријаве потраживања бр. 639, стечајни управник признаје потраживање

373



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТадић Илија
Ослободиоци Ваљева бр. 5/18

а

У К У П Н О: 0,00 195.871,00 195.871,00 0,00 0,00 0,00 111.630,00 0,00 84.241,00

640 0,00 185.871,00 185.871,00 0,00 0,00 0,00 101.630,00 84.241,00 Н а  о с н о в у
р а с п о л о ж и в е  и
д о с т а в љ е н е
документације,  и
након  извршене
анализе  при јаве
потраживања  бр.
6 4 0 ,  с т е ч а ј н и
у п р а в н и к
оспорава   за  више
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е  у
износу од 84.241,00
динара.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  По основу Уговора о делу
Правни основ: Уговор о делу бр.7/68-12 од 15.10.2012 и бр. 7/15-13 од 10.09.2013. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију:Уговоре о делу бр.7/68-12 од 15.10.2012 и бр. 7/15-13 од 10.09.2013. године. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана
27.06.2014 под редним бројем 640. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 640, стечајни управник признаје пријављено потраживање у избносу од 101.630,00 динара на име дуга по уговору о делу, а
оспорава га за више пријављено потраживање у износу од 84.241,00 динара. Признато потраживање се распоређује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТелеком Србија а.д. Београд
Таковска бр.2

а

У К У П Н О: 0,00 1.043.225,65 1.043.225,65 0,00 0,00 0,00 635.035,61 0,00 408.190,04

641 0,00 683.852,00 683.852,00 0,00 0,00 0,00 606.726,12 77.125,88 О с п о р е н  д е о
главног  дуаг,  као и
камата  на  исти  по
одлуци  Пз  901/01
застарео,  а имају'и
у  виду  рок  од  10
г о д и н а  з а
з а с т а р е л о с т
п о т р а з и в а њ а
утврдјених судским
одлукама.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 355.473,65 355.473,65 0,00

0,00 3.900,00 3.900,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 24.409,49 0,00

3.900,00

0,00 0,00

331.064,16

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе
Правни основ: Решење о дозволи извршења ИВК 3306/13 и ИВК 180/14 и Пресуда ПЗ 901/01 од 21.03.2001. године и фактуре за период јун 2103- март 2014
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију:Ресење о дозволи изврсења ИВК 3306/13 и ИВК 180/14 и Пресуда ПЗ 901/01 од 21.03.2001. године, копије фактура за период јун.2013-март 2014
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 26.06.2014 под редним бројем 641. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.641, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 606.726, 12 динара на име главног дуга, износ од 24.409,49 динара на име припадајуће камате и износ од 3.900,00 динара на име трошкова поступка, а оспорава износ од 408.190,04 динара будући да је главни
дуг, као и камата на исти по одлуци Пз 901/01 застарео, а имајуци у виду рок од 10 година за застарелост потразивања утврдјених судским одлукама.
Признато потрживање распоредјује се у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПејатовић Никола
Прешевска 49/11 Београд

а

У К У П Н О: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е  у
целости  будући  да
с е  н е  р а д и  о
н о в ч а н о м
потраживању, те да
ће  захтевани  М4
о б р а с ц и  б и т и
д о с т а в љ е н и
н а д л е ж н о м
државном  органу.

Главни 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:  М4 обрасци за период 01.01.2008-15.10.2012.
Правни основ: М4 обрасци за период 01.01.2008-15.10.2012.
а. Документација: подаци из матичне евиденције, копија личне карте и радне књижице.

Ќоментар:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 27.06.2014 под редним бројем 642. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 642, стечајни управник
оспорава предметно потраживање у целости, будући да се не ради о новчаном потраживању, те да ће М4 обрасци бити достављени надлежном државном органу.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСандић  Ђорђе
ул. Колубарска бр. 21, Уб,

пуномоћник Татјана Раичевић,
адвокат из Београда,ул. Народних

Хероја бр. 63

а

У К У П Н О: 0,00 726.386,27 726.386,27 0,00 67.678,05 0,00 439.946,02 0,00 218.762,20

643 0,00 679.990,55 679.990,55 0,00 59.482,53 0,00 431.267,78 189.240,24 Оспорава  се  износ
о д  2 1 8 . 7 6 2 , 2 0
динара  по  основу
регреса  за  2010
г о д и н у  к о ј и  ј е
застарео  и  више
пријављеног износа
на име зарада као и
камате.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 46.395,72 46.395,72 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.195,52 0,00 8.678,24 0,00

0,00

0,00 0,00

29.521,96

0,00

0,00

Опис потраживања:  Накнада зарада за 01.01.2013. -11.06.2013. године са припадајућом каматом и доприносима, неисплаћени регрес за 2010-2013. годину
Правни основ: Накнада зарада за 01.01.2013. -11.06.2013. године са припадајућом каматом и доприносима, неисплаћени регрес за 2010-2013. годину
а. Поред пријаве потраживања стечајни поверилац је доставио: Решење о престанку радног односа.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 27.06.2014 под редним бројем 643. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 643, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 507.624,07 динара, и то износ од 122.736,40 динара на име неисплаћених зарада са припадајућом каматом и износ од 73.908,81 динара на име регреса за 2011-2013. годину,а оспорава з аизнос од 218.762,20
динара по основу регреса за 2010 годину који је застарео и више пријављеног износа на име зарада као и камата .Износ од 294.105,10 на име доприноса обрачунатих на разлику између минималне и пуне зараде се уплаћује надлежном државном органу, а
потраживање на име доприноса обрачунатих по минималној основици признати су надлежној пореској управи.Признато потрживање у износу од 67.678.05 динара се распоређује у I исплатни ред, а износ од 439.946,02 у III исплатни ред.
Камата на регрес није обрачуната будући да поверилац исту није ни захтевао.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоFidi d.o.o.
Антифашистичке борбе 49/6,

Београд

а

У К У П Н О: 0,00 2.230,20 2.230,20 0,00 0,00 0,00 2.230,20 0,00 0,00

644 0,00 2.230,20 2.230,20 0,00 0,00 0,00 2.230,20 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:  Неизмирене обавезе.
Правни основ: Рачун - отпремница бр. 220
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Рачун - отпремница бр. 220 на износ од 2.230,20 динара и ИОС од 10.04.2013. године
Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 27.06.2014 под редним бројем 644. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 644, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости
Признато потрживање у износу од 2.230,20 динара се распоређује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоДимитријевић Срђан
Ђорђа Кратовца 33/8

а

У К У П Н О: 0,00 1.438.856,63 1.438.856,63 0,00 105.882,60 0,00 1.324.408,36 0,00 8.565,67

645 0,00 1.396.322,60 1.396.322,60 0,00 101.200,00 0,00 1.295.122,60 0,00 Оспорава  се  износ
више  пријављеног
потраживања од  на
и м е   в и ш е
п р и ј а в љ е н о г .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 42.534,03 42.534,03 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.682,60 0,00 29.285,76 0,00

0,00

0,00 0,00

8.565,67

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Фотокопију личне карте, радне књижице, Понуде за закqучење анекса уговора о раду и Анекса уговора о раду.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 30.06.2014 под редним бројем 645. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 645, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 398.112,02 динара на име неисплаћене зарада у 2013. години (298.496,82 динара), накнаде регреса за 2011-2013 (49.328,50) динара, накнаде за трошкове превоза и путног налога (14.518,00 динара) а оспорава га
за износ више пријављеног потраживања од 52.172,35 динара, на име  више пријављеног регреса, зараде за децембар 2013, превоза за 11,12. 2013. године и припадајуће камате.
Признато потрживање у износу од 62.877,78 динара се распоређује у први исплатни ред, а износ од 335.234,24 у трећи исплатни ред.
Захтев повериоца за М4 обрасце, није разматран у оквиру пријаве потраживања, а будући да се не ради о новчаном потраживању, већ ће исти бити достављени надлежном републичком органу.
Закључком Привредног суда у Београду 4.Ст.181/13 од 13.10.2015.године исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања усвојена на испитном рочишту 04.03.2015.године, тако што уместо "СМАТРАЈУ СЕ УТВРЂЕНИМ ОДНОСНО ОСПОРЕНИМ"
потраживања следећег стечајног повериоца у првом исплатном реду износ од 62877,78 динара, у трећем исплатном реду износ од 1367413,18 динара, треба да стоји "СМАТРАЈУ СЕ УТВРЂЕНИМ ОДНОСНО ОСПОРЕНИМ" потраживања следећег стечајног повериоца
у првом исплатном реду износ од 105882,60 динара, у трећем исплатном реду износ од 1324408,36 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоHOVEX BGD д.о.о. Београд,
Палилула, Мије Ковачића 9/4
кога заступа Светлана Ђурић,

адвокат из Београда, Делиградска
22

а

У К У П Н О: 0,00 32.935,19 32.935,19 0,00 0,00 0,00 32.935,19 0,00 0,00

646 0,00 26.863,20 26.863,20 0,00 0,00 0,00 26.863,20 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.071,99 6.071,99 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6.071,99 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе.
Правни основ: Рачун - отпремница бр. Иф-2471 од 12.12.2012 на име испоруке специфициране робе у износу од 26.863,20 динара

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Рачун - отпремница бр. Иф-2471 од 12.12.2012 на износ од 26.863,20 динара и обрачун камате
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 01.07.2014 под редним бројем 646. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 646, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости
Признато потрживање у износу од 32.935,19 динара се распоређује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоHONEX BGD d.o.o. Београд, Мије
Ковачевића 9/4

кога заступа Ђурић Светлана,
адвокат из Београда, Делиградска

22

а

У К У П Н О: 0,00 152.370,40 152.370,40 0,00 0,00 0,00 152.370,40 0,00 0,00

647 0,00 135.085,68 135.085,68 0,00 0,00 0,00 135.085,68 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 17.284,72 17.284,72 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 17.284,72 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе.
Правни основ: Рачуни - отпремнице: бр. Иф-8593 од 07.12.2012. године, бр. Иф-8647 од 12.12.2012. године, бр. Иф-8726 од 17.12.2012. године, бр. Иф-45 од 30.01.2013. године, бр. Иф-44 од 30.01.2013. године, бр. Иф-191 од 05.02.2013. године, бр. Иф-4209 од
21.06.2013. године, на име испоруке специфициране робе у укупном износу од 135.085,68 динара и обрачун камате
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Рачуни - отпремнице: бр. Иф-8593 од 07.12.2012. године, бр. Иф-8647 од 12.12.2012. године, бр. Иф-8726 од 17.12.2012. године, бр. Иф-45 од 30.01.2013. године, бр. Иф-44 од
30.01.2013. године, бр. Иф-191 од 05.02.2013. године, бр. Иф-4209 од 21.06.2013. године и обрачун камате.
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 01.07.2014 под редним бројем 647. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 647, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости
Признато потрживање у износу од 152.370,40 динара се распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВујичић Горан
 ул- Мике Ћурчића бр.3а, Барајево

а

У К У П Н О: 0,00 673.543,96 673.543,96 0,00 39.877,78 0,00 478.788,73 0,00 154.877,45

648 0,00 542.521,06 542.521,06 0,00 39.877,78 0,00 428.145,23 74.498,05 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног дужника.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 131.022,90 131.022,90 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 50.643,50 0,00

0,00

0,00 0,00

80.379,40

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име зараде за 02.-08.2013, накнаде за превоз за 04-08.2013. године, регреса за
Правни основ: Потраживање на име зараде за 02.-08.2013, накнаде за превоз за 04-08.2013. године, регреса за.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио копију личне карте и радне књижице, листинг из ПИО фонда, Уговор о раду бр.80073/1122 од 22.04.2008.г, бр.80073/502 од 23.03.2009.г, листиг Обавезе према запосленима, анекс уговора о раду бр. ХР-
2/9-12 од 20.01.2012.г, решење о коришћењу годишњег одмора за 2011.г, 2012.г, и 2013.г. И спецификацију укупног дуговања, као и обрачун камате.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 01.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање  И то на име зарада 408.855,92, износ од 16.508,00 динара на име тро[кова, износ од 74.977,52 динара на име регреса И 8.763,79 динара на име трошкова по путним налозима, све са припадајућим каматама. У први исплатни
ред сврстане су минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника, те да је
потраживање на име регреса за 2010. годину застарело. Потраживање повериоца које се односи на М4 обрасце није новчано потраживање, те је исто оспорено, а предметни обрасци биће достављени надлежном државном ограну.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 39.877,78 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРаичевић, село Трепча Милош
Адвокат Милош Симоновић , Југ

Богданова 22, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00

650 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 Стечајни  управник
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
у  ц е л о с т и ,  к а о
неосновано. Наиме,
д о с т а в љ е н о м
п р е с у д о м
Апелационог  суда
Г ж 1  3 8 8 8 / 1 1  о д
22.03.2012.  године,
није утврђено право
стечајног повериоца
на  доделу  стана,
нити накнада штете
по  истом,  већ  су
п о н и ш т е н е
прецизиране одлуке
К о м и с и ј е  з а
приговоре стечајног
дужника и  Решења
г е н е р а л н о г
директора стечајног
дужника, а стечајни
поверилац као лице
ко је  не  живи  на
територији  града
Београда, није имао
право  на  доделу
с т а н а  к о ј и  ј е
стечајном  дужнику
припао као чланици
Ф о н д а
солидарности града
Београда,  те  стога
нема  право  ни  на
накнаду  штете  у
вредности  стана
к о ј и  м у  н и ј е
д о д е љ е н

Главни 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:  Накнада штете на име незаконите доделе станова другим лицима.
Правни основ: Накнада штете на име незаконите доделе станова другим лицима.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Пресуду Апелационог суда у Београду Гж1 бр.3888/11 од 22.03.2012. године, Допис стечајног дужника 21-5/000078 од 19.06.2012. године, Допис стечајног повериоца од 28.06.2012.
године и Решење Трећег основног суда у Београду 10 П 24313/12 од 02.06.2014. године .
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 03.07.2014 под редним бројем 650. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 650, стечајни управник
оспорава потраживање стечајног повериоца у целости, као неосновано. Наиме, достављеном пресудом Апелационог суда Гж1 3888/11 од 22.03.2012. године, није утврђено право стечајног повериоца на доделу стана, нити накнада штете по истом, већ су поништене
прецизиране одлуке Комисије за приговоре стечајног дужника и Решења генералног директора стечајног дужника, а стечајни поверилац као лице које не живи на територији града Београда, није имао право на доделу стана који је стечајном дужнику припао као чланици
Фонда солидарности града Београда, те стога нема право ни на накнаду штете у вредности стана који му није додељен  .
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоГРАДСКА УПРАВА ГРАДА
БЕОГРАДА, СЕКРЕТЕРИЈАТ ЗА
ФИНАНСИЈЕ, УПРАВА ЈАВНИХ

ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА,Трг
Николе Пашића бр. 6

кога заступа Градско јавно
правобранилаштво Београд, ул.

Тиршова бр. 3

а

У К У П Н О: 0,00 3.297.339,01 3.297.339,01 0,00 0,00 1.141.074,61 2.156.264,40 0,00 0,00

651 0,00 2.354.484,90 2.354.484,90 0,00 0,00 999.160,64 1.355.324,26 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 942.854,11 942.854,11 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 141.913,97 800.940,14 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пореза на имовину и такси.
Правни основ: Порез на имовину, комунална такса за истицање фирме на пословном простору, накнада за коришћење грађевинског земљишта за општине Вождовац, Лазаревац, Палилула, Обреновац и Нови Београд
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: записнике о стању неизмирених обавеза, решења којим се утврђују обавезе по основу јавних прихода са доказом о уручењу.
Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 03.07.2014 под редним бројем 651. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 651, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потраживање у износу од 1.141.074,61 динара се распоредјује у ИИ исплатни ред, јер се исто доспело за последња три месеца до дана отварања стечајног поступка, док се остала доспела потраживања у укупном износу од 2.156.264,40 динара распоређују у
III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало"Стандард" д.о.о.
ул. Трудбеничка бр. 36, Костолац

а

У К У П Н О: 0,00 356.084,17 356.084,17 0,00 0,00 0,00 280.066,30 0,00 76.017,87

652 0,00 316.362,26 316.362,26 0,00 0,00 0,00 254.656,30 61.705,96 Оспорн је износ од
76.017,87  динара,
будући  да  у  својој
евиденцији стечајни
д у ж н и к  н е м а
д у г о в а њ а  п о
рачунима бр. 11194,
1 2 0 6 0 ,  1 2 2 2 1  и
8 5 / 1 5 .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 39.721,91 39.721,91 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 25.410,00 0,00

0,00

0,00 0,00

14.311,91

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по неисплаћеним рачунима
Правни основ: Рачуни бр. 12221 од 31.12.2012. године, бр. 11194 од 08.11.2012. год, бр. 12060 од 06.12.2012. год, бр. 61, бр. 0000115/07 од 04.11.2013. год, бр. 0000110/07 од 01.10.2013. год, бр. 0000112/07 од 17.10.2013. године, бр. 0000104/07 од 16.09.2013. године,
бр. 0000102 од 31.08.2013. године, бр. 0000099/07 од 26.08.2013. године, бр. 000098/07 од 02.08.2013. године, бр. 000075/07 од 03.07.2013. године, бр. 0000049/07 од 05.06.2013. године, бр. 0000087/07 од 16.07.2013. године, бр. 000066/07 од 18.06.2013. године, бр.
000045/07 од 20.05.2013. године, бр. 0000042/07 од 08.05.2013. године, бр. 000085/15 од 26.04.2013. године.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Рачун бр. 12221 од 31.12.2012. године са фактуром бр. 77, бр. 11194 од 08.11.2012. године са фактуром бр. 35, бр. 12060 од 06.12.2012. године са фактуром бр. 61, бр. 0000115/07
од 04.11.2013. године са фактуром бр. 5, бр. 0000110/07 од 01.10.2013. године са фактуром бр. 2, бр. 0000112/07 од 17.10.2013. године са фактуром бр. 4, бр. 0000104/07 од 16.09.2013. године са фактуром бр. 63, бр. 0000102 од 31.08.2013. године са фактуром бр. 61,
бр. 0000099/07 од 26.08.2013. године са фактуром бр. 58, бр. 000098/07 од 02.08.2013. године са фактуром бр. 53, бр. 000075/07 од 03.07.2013. године са фактуром бр. 35, бр. 0000049/07 од 05.06.2013. године са фактуром бр. 8, бр. 0000087/07 од 16.07.2013. године са
фактуром бр. 46, бр. 000066/07 од 18.06.2013. године са фактуром бр. 24, бр. 000045/07 од 20.05.2013. године са фактуром бр. 1, бр. 0000042/07 од 08.05.2013. године са фактуром бр. 39, бр. 000085/15 од 26.04.2013. године са рачуном бр. 4, и обрачуном камате.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 02.07.2014 под редним бројем 652. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.652, стечајни управник је
признао потраживање у износу од 254.656,30 динара на име главног дуга и износ од 25.410,00 дин. на име припадајуће камате, а оспорио за износ од 76.017,87 динара, будући да у својој евиденцији стечајни дужник нема дуговања по рачунима бр. 11194, 12060, 12221
и 85/15. Признато потраживање се распоредјује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМемедоски  Ћенан
Земун, Првомајска 46

а

У К У П Н О: 0,00 601.856,95 601.856,95 0,00 61.403,96 0,00 467.002,23 0,00 73.450,76

653 0,00 503.937,85 503.937,85 0,00 61.403,96 0,00 383.156,35 59.377,54 П р и ј а в љ е н о
потраживање  се
д е л и м и ч н о
о с п о р а в а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 68.579,10 68.579,10 0,00

0,00 29.340,00 29.340,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 54.505,88 0,00

29.340,00

0,00 0,00

14.073,22

0,00

0,00

Опис потраживања:  Нето плата за период од марта-јула 2013.године, доприноси фонда ПИО,  регрес  за коришћење годишњег одмора и неисплаћена отпремнина, као и трошкови поступка
Правни основ: Нето плата за период од марта-јула 2013.године, доприноси фонда ПИО,  регрес  за коришћење годишњег одмора и неисплаћена отпремнина, као и трошкови поступка
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Пресуду због пропуштања Првог основног суда у Београду П1 4283/13 од 18.02.2014.године без доказа о правноснажности, обрачуне зараде, обрачуне камате, Решење Хр-38/14-13 којим му је утврђено
право на отпремнину у износу од 184.197,00 динара

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 08.07.2014. године под редним бројем 653. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник у
складу са својом евиденцијом дуговања признаје потраживање стечајног повериоца које се заснива на неисплаћеним нето зарадама за период од априла до јула 2013.године укупном износу од 184.304,35 динара са припадајућом каматом, накнадом за троскове
превоза, регресу од 88.657,00 динара  и утврђеној отпремнини услед одласка у пензију у износу од 184.197,00 динара са припадајућом каматом и трошковима поступка. Преостало пријављено потраживање на име зараде и регреса у износу од 24.132,50 динара са
припадајућом каматом је оспорено пошто о таквом дугу не постоји евиденција стечајног дужника, а стечајни поверилац није доставио доказ о правноснажности Пресуде  Првог основног суда у Београду П1 4283/13 од 18.02.2014.године. Потраживање доприноса у делу
који чини доприносе за износе минималних зарада, а које произилази из текста пријаве будући да је такво потраживање признато пореској управи.
Признато потраживање у износу од 90.843,96 динара се распоредјује у I исплатни ред, а потраживање од 467.002,23 динара у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 61.403,96 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВујичић  Момчило
ул. Стевана Дукића бр. 2, Београд

У К У П Н О: 0,00 512.254,23 512.254,23 0,00 0,00 0,00 512.254,23 0,00 0,00

654 0,00 235.594,09 235.594,09 0,00 0,00 0,00 235.594,09 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 141.010,14 141.010,14 0,00

0,00 135.650,00 135.650,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 141.010,14 0,00

135.650,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Пресуда Првог основног суда Београду П 4033/10 И Апелационог суда Гж1-3402/13
Правни основ: Пресуда Првог основног суда Београду П 4033/10 И Апелационог суда Гж1-3402/13
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЧаковић  Иван
адвокат Данило Пашајлић из

Београда, Османа Ђикића 32 ред.

а

У К У П Н О: 0,00 2.866.846,47 2.866.846,47 0,00 63.071,42 0,00 2.715.123,05 0,00 88.652,00

655 0,00 2.695.875,47 2.695.875,47 0,00 63.071,42 0,00 2.555.703,47 77.100,58 Стечајни  управник
ј е  д е л и м и ч н о
о с п о р и о
п о т р а ж и в а њ е
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 170.971,00 170.971,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 159.419,58 0,00

0,00

0,00 0,00

11.551,42

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неплаћена зарада за период од  марта до августа 2013.године у износу од 1.378.674,11 динара са закоснком затезном каматом од 170.971,00 динара и неисплаћени доприноси РФ ПИО
Правни основ: Неплаћена зарада за период од  марта до августа 2013.године у износу од 1.378.674,11 динара са закоснком затезном каматом од 170.971,00 динара и неисплаћени доприноси РФ ПИО
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Анекс уговора о раду, фотокопију радне књижице, отказ Уговора о  раду и Решење од 12.08.2013.године, обрачуне зараде и законске затезне камате

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 07.07.2014. године под редним бројем 655. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца на име неисплаћених зарада за период од априла до августа 2013.године са припадајућом каматом  у износу од 1.549.645,54 динара, као и 1.278.229,36 динара на име доприноса, а према евиденцији дуговања стечајног
дужника. Стечајни управник је оспорио потраживање стечајног повериоца у износу доприноса који представљају износ доприноса на минималне зараде у износу од 38.972,00 динара, а будући да је потраживање на име таквих доприноса признато пореској управи.
Признато потраживање у износу од 112.751,42  динара се распоређује у I исплатни ред, а од 2.715.123,05 динара се распоредјује у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 63.071,42 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоAmigo company doo
Панчево ул.Жарка Зрењанина

бр.25

а

У К У П Н О: 0,00 133.171,66 133.171,66 0,00 0,00 0,00 133.171,66 0,00 0,00

656 0,00 133.171,66 133.171,66 0,00 0,00 0,00 133.171,66 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:  Неизмирене обавезе
Правни основ: Извод отворених ставки, фактуре
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Извод отворених ставки на дан 30.11.2012.године, фактуре, уговор о закупу стамбених просторија
-Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 04.07.2014 под редним бројем 656. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.656 стечајни управник је у
целости признао пријављено потраживање стечајног повериоца, И свстао га у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНојић Иван из Смедерева
 Адвокат Радуле Перовић, из
Смедерева, ул.Вука Караџића

бр.9/18

а

У К У П Н О: 0,00 801.037,65 801.037,65 0,00 224.013,33 0,00 577.024,32 0,00 0,00

660 0,00 801.037,65 801.037,65 0,00 224.013,33 0,00 577.024,32 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име неисплаћене зараде за рад у Чешкој од 01.04.2013 до 17.06.2013 И накнада за плаћено одсуство од 17.06.2013.год до 04.02.2014.год
Правни основ: Потраживање на име неисплаћене зараде за рад у Чешкој од 01.04.2013 до 17.06.2013 И накнада за плаћено одсуство од 17.06.2013.год до 04.02.2014.год
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио исплатне листиће за април, мај И јун 2013, уз напомену да преостале листиће није могао да добије
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 03.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је  признао
у целости наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред. Стечајни управник није одлучио о потраживању на име камате јер иста није опредељења, како у пријави
потраживања тако ни у накнадној допуни.
Закључком привредног суда у Београду 4.Ст.181/2013 од 19.02.2018. исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања усвојена на испитном рочишту дана 04.03.2015.године у односу на пријаву потраживања број 660, тако да уместо "сматра се
утврђеним потраживање повериоца у првом исплатном реду у износу од 801.037,65 динара", треба да стоји "сматра се утврђеним потраживање повериоца у првом исплатном реду у износу од 224.013,33 динара и у трећем исплатном реду 577.024,32 динара".

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоДимитријевић  Слободан
ул. Мраковичка бр.47/17,кога

заступа Миланка Ђорђић, адвокат
из Београда, ул. Саве Јовановића

бр.7

а

У К У П Н О: 0,00 528.462,08 528.462,08 0,00 108.018,88 0,00 391.203,47 0,00 29.239,73

661 0,00 468.172,29 468.172,29 0,00 101.200,00 0,00 366.972,29 0,00 Оспорава  се  износ
о д  2 9 . 2 3 9 , 7 3
д и н а р а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 60.289,79 60.289,79 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6.818,88 0,00 24.231,18 0,00

0,00

0,00 0,00

29.239,73

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име неисплаћене зараде, неисплаћене отпремнине, трошкове превоза,
Правни основ: Потраживање на име неисплаћене зараде, неисплаћене отпремнине, трошкове превоза,
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио  копију личне карте И радне књижице, анекс уговора о раду ХР-82/35-13 од 18.04.2013.год, Решење о признавању права на отпремнину ХР-38/24-13 од 22.11.2013.год, обрачун зараде И камате. Поверилац
стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 09.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је делимично признао
наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ од 29.239,73 динара пријављеног потраживања на име камате
оспорен.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВрачарић  Драгиша
ул. Николе Пашића бр.41,Ужице,

а

У К У П Н О: 0,00 593.772,12 593.772,12 0,00 256.775,94 0,00 294.343,51 0,00 42.652,67

662 0,00 552.685,28 552.685,28 0,00 240.120,00 0,00 276.493,59 36.071,69 Д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 41.086,84 41.086,84 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

16.655,94 0,00 17.849,92 0,00

0,00

0,00 0,00

6.580,98

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име зараде за 02.13-03.14, камата и доприноса  за 01.03.13-17.0314
Правни основ: Потраживање на име зараде за 02.13-03.14, камата и доприноса  за 01.03.13-17.0314
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио копију личне карте и радне књижице, копије анекса уговора о раду бр.80073/2801 од 01.09.2008.г, , ХР-2/16-10 од 01.12.2010.г, ХР-2/412-11 од 27.05.2011.год,  копију решења о коришћењу годишњег
одмора*3, копију обрачунских листи, копију решење о престанку радног односа бр. ХР-1/3-14
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 10.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом у износу од 256.775,94 динара, а остатак признатог потраживања у иyносу од 294.343,51 је сврстан у трећи исплатни ред. Износ од
72.886,92 динара признат је на име неуплаћених доприноса и то на име разлике између доприноса у смислу чл. 54. ст.4 т.1 и доприноса и пореза на пуне зараде, а имајући у виду да су исти признати надлежној пореској управи. Износ од 36.061,62 динара са каматом од
6580.98 динара је оспорен будуци да је наведени износ поверилац пријавио на име зараде за фебруар 2013. године, а да је исти исплацен повериоцу.  Износ од  72.886,92 динара  се исплаћује надлежном државном органу а у корист стечајног повериоца.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВељковић  Стана
ул. Димитрија Туцовића бр.152,

Београд

а

У К У П Н О: 0,00 491.297,23 491.297,23 0,00 0,00 0,00 376.720,95 0,00 114.576,28

663 0,00 483.557,64 483.557,64 0,00 0,00 0,00 375.059,03 108.498,61 Стечајни  управник
ј е  о с п о р и о  д е о
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 7.739,59 7.739,59 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.661,92 0,00

0,00

0,00 0,00

6.077,67

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име Зараде, превоза И регреса за 2011,2012 И 2013.год.
Правни основ: Потраживање на име зараде, превоза и регреса за 2011,2012 И 2013.год.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио  копију личне карте И радне књижице, Решење о престанку радног односа  ХР-33/18-13 од 09.12.2013.год, Анекс уговора о раду бр.80073/2842 од 03.09.2008.год, И анекса бр.80073/7842 од 21.10.2010.год,
решење о коришћењу годишњег одмора *3 И обрачун зараде.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 10.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом у износу од 114.576,28 динара, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред у износу од 154.053,63 динара, док је
преостали износ пријављеног потраживања у износу од 222.667,32 динара оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало"MERA" d.o.o. Зрењанин
А двокатЈован Михајловић,  из

Зрењанина, ул. Савезничка бр. 2/а

а

У К У П Н О: 0,00 13.974.930,01 13.974.930,01 0,00 0,00 0,00 13.974.930,01 0,00 0,00

664 0,00 12.468.015,17 12.468.015,17 0,00 0,00 0,00 12.468.015,17 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.506.914,84 1.506.914,84 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.506.914,84 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе
Правни основ: Рачун  бр. 069/13 од 19.06.2013. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Рачун бр. 069/13 од 19.06.2013. године и обрачун камате
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 10.07.2014 под редним бројем 664.
На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.664, стечајни управник је признаје  целокупно потраживање .

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоИвезић Дејан
ул. Славољуба Вуксановића

бр.6/22

а

У К У П Н О: 0,00 1.244.503,85 1.244.503,85 0,00 18.918,00 0,00 1.140.945,85 0,00 84.640,00

665 0,00 1.218.759,15 1.218.759,15 0,00 18.918,00 0,00 1.120.342,87 79.498,28 П р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
с е  д е л и м и ч н о
о с п о р а в а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 25.744,70 25.744,70 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.602,98 0,00

0,00

0,00 0,00

5.141,72

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име зараде, превоза И регреса за 2011,2012 И 2013.год
Правни основ: Потраживање на име зараде, превоза И регреса за 2011,2012 И 2013.год
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио   копију личне карте И радне књижице, копију Уговора о раду бр.80073/6804 од 03.08.2010.год, копије анекса уговора о раду ХР-82/70-13 од 13.09.2013.г, копију решењао коришћењу годишњег одмора *4,
копију обрачунских листи, копију Споразума о престанку радног односа бр. ХР-27/28-13.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 10.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.Оспорени су И тразени доприноси, будући да су неуплаћени доприноси,пријављени у складу чл. 54.ст. 4. тачка 1) признати надлежној пореској управи.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 18.918,00 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЛазаревић  Весна
ул.Максима Горког 70, Панчево

а

У К У П Н О: 0,00 1.098.593,59 1.098.593,59 0,00 4.161,94 0,00 964.711,65 0,00 129.720,00

666 0,00 1.084.764,33 1.084.764,33 0,00 4.161,94 0,00 954.569,33 126.033,06Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 13.829,26 13.829,26 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.142,32 0,00

0,00

0,00 0,00

3.686,94

0,00

0,00

Опис потраживања:  потраживање на име зареде, превоза И регреса за 2011,2012 И 2013.год И доприноса (цл. 54 ст. 4. т.1)

Правни основ: потраживање на име зареде, превоза И регреса за 2011,2012 И 2013.год И доприноса (цл. 54 ст. 4.т.1)

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио   копију личне карте И радне књижице, копије анекса уговора о раду бр.80073/2801 од 01.09.2008.г, , ХР-2/16-10 од 01.12.2010.г, ХР-2/412-11 од 27.05.2011.год,  копију решења о коришћењу годишњег
одмора*3, копију обрачунских листи, копију решење о престанку радног односа бр. ХР-1/3-14
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 10.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је признао
наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 4.161,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоАксентијевић  Вера
ул. Јурија Гагарина бр.52/10, Нови

Београд

а

У К У П Н О: 0,00 555.780,88 555.780,88 0,00 59.500,54 0,00 146.441,86 0,00 349.838,48

667 0,00 537.646,58 537.646,58 0,00 59.500,54 0,00 142.738,00 335.408,04 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  ј е
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног дужника.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 18.134,30 18.134,30 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.703,86 0,00

0,00

0,00 0,00

14.430,44

0,00

0,00

Опис потраживања:  потраживање на име зараде, превоза И регреса за 2011,2012 И 2013.год
Правни основ: потраживање на име зараде, превоза И регреса за 2011,2012 И 2013.год
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио  копију личне карте И радне књижице, копије анекса уговора о раду бр.80073/2838 од 03.09.2008.г, копију решења о коришћењу годишњег одмора*3, копију обрачунских листи, копију решење о престанку
радног односа бр. ХР-33/20-13 од 09.12.2013.год Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 10.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације
стечајног дужника, стечајни управник је делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ
пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 59.500,54 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоШипка  Миланка
ул. Краља Милутина бр.17а,

Обреновац

а

У К У П Н О: 0,00 1.086.098,07 1.086.098,07 0,00 4.161,94 0,00 952.216,13 0,00 129.720,00

668 0,00 1.072.282,80 1.072.282,80 0,00 4.161,94 0,00 942.087,80 126.033,06Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 13.815,27 13.815,27 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.128,33 0,00

0,00

0,00 0,00

3.686,94

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име зараде, превоза И регреса за 2011, 2012 И 2013.год
Правни основ: Потраживање на име зараде, превоза И регреса за 2011, 2012 И 2013.год
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио   копију личне карте И радне књижице, копије анекса уговора о раду бр.80073/2859 од 03.09.2008.г, бр.80073/5220 од 06.04.2010.г, ХР-2/47-11 од 21.01.2011.г, ХР-2/419-11 од 27.05.2011.г,  копије решења о
коришћењу годишњег одмора*3, копију обрачунских листи, копију решења о престанку радног односа бр. ХР-1/2-14.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 10.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је  признао
наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 4.161,94 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМариновић  Љиљана (иза
пок.Миленка)

ул. Краља Александра првог
бр.52/2, Обреновац

а

У К У П Н О: 0,00 2.334.964,55 2.334.964,55 0,00 77.375,94 0,00 1.043.740,83 0,00 1.213.847,78

669 0,00 2.215.552,44 2.215.552,44 0,00 77.375,94 0,00 992.362,75 1.145.813,75Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 119.412,11 119.412,11 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 51.378,08 0,00

0,00

0,00 0,00

68.034,03

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име зараде, регреса за 2011,2012, И 2013.год,
Правни основ: Потраживање на име зараде, регреса за 2011,2012, И 2013.год,
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио  копију личне карте И радне књижице, копију решења о престанку радног односа  ХР-1/329-2014, решење о коришћењу годишњег одмора *3, уговор о раду ХР-1/28-11 од 04.01.2011.год, анекс уговора о
раду ХР-2/2-12 од 06.01.2012.год, обрачуне зараде Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 10.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене
документације стечајног дужника, стечајни управник је делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.375,94 динара.
Оставински поступак који се водио поводом смрти стечајног повериоца Миленка Мариновића, пок. из Обреновца, окончан је доношењем Решења о наслеђивању, Основног суда у Обреновцу, Посл. бр. О. бр. 929/15 од 18.12.2015. године. Решењем о наслеђивању,
Основног суда у Обреновцу, Посл. бр. О. бр. 929/15 од 18.12.2015. године, иза смрти оставиоца Миленка Мариновића, пок. из Обреновца, овде стечајног повериоца, за наследнике целокупне имовине оглашени су, и то: Љиљана Мариновић, из Обреновца са наследним
уделом од ½ идеалних делова и Немања Мариновић, из Обреновца, са наследним уделом од ½ идеалних делова. Заоставштину оставиоца Миленка Мариновића, пок. из Обреновца, чини између осталог и право потраживања на име зараде остварене код правног
претходника стечајног дужника „Термоелектро“ доо Београд, у стечају, све у складу са Закључком Привредног суда у Београду, 4. Ст. 181/13 од 04.03.2015. године.
Син оставиоца, Немања Мариновић, је поднеском од 18.12.2018. године, обавестио поступајући суд да је у међувремену дошло до пунолетства Немање Мариновића, те да су се стекли услови за исправку листе признатих и спорених потраживања, односно измену
Закључка Привредног суда у Београду, 4. Ст. 181/13 од 04.03.2015. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМариновић Немања (иза
пок.Миленка)

Краља Александра првог 52/2,
Обреновац

а

У К У П Н О: 0,00 1.034.447,78 1.034.447,78 0,00 0,00 0,00 1.034.447,78 0,00 0,00

669-1 0,00 983.069,69 983.069,69 0,00 0,00 0,00 983.069,69 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 51.378,09 51.378,09 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 51.378,09 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Решења о наслеђивању, Основног суда у Обреновцу, Посл. бр. О. бр. 929/15 од 18.12.2015. године
Правни основ: Решење о наслеђивању, Основног суда у Обреновцу, Посл. бр. О. бр. 929/15 од 18.12.2015. године
а. Оставински поступак који се водио поводом смрти стечајног повериоца Миленка Мариновића, пок. из Обреновца, окончан је доношењем Решења о наслеђивању, Основног суда у Обреновцу, Посл. бр. О. бр. 929/15 од 18.12.2015. године. Решењем о наслеђивању,
Основног суда у Обреновцу, Посл. бр. О. бр. 929/15 од 18.12.2015. године, иза смрти оставиоца Миленка Мариновића, пок. из Обреновца, овде стечајног повериоца, за наследнике целокупне имовине оглашени су, и то: Љиљана Мариновић, из Обреновца са наследним
уделом од ½ идеалних делова и Немања Мариновић, из Обреновца, са наследним уделом од ½ идеалних делова. Заоставштину оставиоца Миленка Мариновића, пок. из Обреновца, чини између осталог и право потраживања на име зараде остварене код правног
претходника стечајног дужника „Термоелектро“ доо Београд, у стечају, све у складу са Закључком Привредног суда у Београду, 4. Ст. 181/13 од 04.03.2015. године.
Син оставиоца, Немања Мариновић, је поднеском од 18.12.2018. године, обавестио поступајући суд да је у међувремену дошло до пунолетства Немање Мариновића, те да су се стекли услови за исправку листе признатих и спорених потраживања, односно измену
Закључка Привредног суда у Београду, 4. Ст. 181/13 од 04.03.2015. године

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСавковић  Миланка
ул. Набоковљева бр.19б, Мали

Мокри Луг

а

У К У П Н О: 0,00 549.335,84 549.335,84 0,00 0,00 0,00 437.444,10 0,00 111.891,74

670 0,00 538.840,84 538.840,84 0,00 0,00 0,00 433.158,01 105.682,83Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 10.495,00 10.495,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4.286,09 0,00

0,00

0,00 0,00

6.208,91

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име зараде, неисплаћеног превоза И регреса за 2011, 2012 И 2013 год.

Правни основ: Потраживање на име зараде, неисплаћеног превоза И регреса за 2011, 2012 И 2013 год.

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио копију личне карте И радне књижице, решење о престанку радног односа бр. ХР-33/22-13 од 09.12.2013.год, анекс уговора о раду бр.80073/2847 од 03.09.2008.год. Анекс уговора о раду бр. ХР-2/18-10 од
01.12.2010.год,  анекс уговора о раду бр. ХР-2/407-11 од 27.05.2011.год, решења о коришћењу годишњег одмора И обрачун плата. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном
суду у Београду дана 10.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане
минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРадовић  Видоје
ул. Краља Петра И бр. 35, Звечани

а

У К У П Н О: 0,00 3.728.097,79 3.728.097,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.728.097,79

671 0,00 2.382.429,02 2.382.429,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.382.429,02 Н а  о с н о в у
р а с п о л о ж и в е  и
д о с т а в љ е н е
документације,  и
након  извршене
анализе  при јаве
потраживања  бр.
6 7 1 ,  с т е ч а ј н и
управник  оспорава
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е  у
целости,  а  будући
д а  д о с т а в љ е н а
п р е с у д а  н и ј е
правноснажна,  те
да  ни  решење  о
отказу  уговора  о
р а д у  н и ј е
п р а в н о с н а ж н о
понишено, а што је
п р е д у с л о в  з а
п р е д м е т н о
п о т р а ж и в а њ е .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.345.668,77 1.345.668,77 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.345.668,77

0,00

0,00

Опис потраживања:  Зараде за период 08.2003-07.2011. године са припадајућом каматом и доприносима,
неправноснажна пресуда Првог основног суда у Београду 2п1 1827/11 од 03.07.2012. године
Правни основ: Зараде за период 08.2003-07.2011. године са припадајућом каматом и доприносима,
неправноснажна пресуда Првог основног суда у Београду 2п1 1827/11 од 03.07.2012. године

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: копију радне књижице, и пресуду Првог основног суда у Београду 2п1 1827/11 од 03.07.2012. године. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду
у Београду дана 11.07.2014 под редним бројем 671. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 671, стечајни управник оспорава пријављено потраживање у целости, а будући да достављена пресуда није
правноснажна, те да ни решење о отказу уговора о раду није правноснажно понишено, а што је предуслов за предметно потраживање

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПралица  Зорица
ул. Идворска 14а, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 651.767,80 651.767,80 0,00 58.516,85 0,00 150.161,18 0,00 443.089,77

672 0,00 630.765,04 630.765,04 0,00 58.516,85 0,00 143.625,72 428.622,47 Стечајни управник
је  преостали износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а
оспорио обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног дужника.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 21.002,76 21.002,76 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6.535,46 0,00

0,00

0,00 0,00

14.467,30

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име Зараде, превоза И регреса
Правни основ: Потраживање на име Зараде, превоза И регреса
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио  копију личне карте И радне књижице, решење о престанку радног односа, анекс уговора о раду бр.80073/7738 од 21.10.2010.год, анекс уговора о раду  ХР-2/409-11 од 27.05.2011.год, анекс уговора о раду
ХР-2//11-10 од 01.12.2010.год, решење о коришћењу годишњег одмора *3, обрачун зараде. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 11.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу
расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи
исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 58.516,85 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало"Панонске Термоелектране-
топлане" д.о.о. Нови Сад

Булевар ослобођења бр.100, Нови
Сад

а

У К У П Н О: 0,00 5.670.139,53 5.670.139,53 0,00 0,00 0,00 4.693.224,44 0,00 976.915,09

673 0,00 4.158.029,23 4.158.029,23 0,00 0,00 0,00 3.479.339,37 678.689,86 Стечајни  управник
д е л и м и ч н о
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.255.168,21 1.255.168,21 0,00

0,00 256.942,09 256.942,09 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 956.942,98 0,00

256.942,09

0,00 0,00

298.225,23

0,00

0,00

Опис потраживања:  Рачуни за извршене услуге за период 16.10.2011. године-31.07.2013. године
Правни основ: Рачуни за извршене услуге за период 16.10.2011. године-31.07.2013. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију:Рачуне за период 16.10.2011. године-31.07.2013. године и Закључци бр. ИИВК 2458/13 од 29.08.13, 05.09.13 и 26.09.13, као и Решење Привредног суда у Новом Саду бр. 1717/13 од
30.04.2014.године

-Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 10.07.2014 под редним бројем 673. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 673, стечајни управник
оспорава пријављено потраживање у целости будући да стечајни дужник није корисник простора на који се односе издати рачуни.

Дана 04.03.2015. године, на одржаном испитном рочишту стечајни поверилац је   поднео захтев за медијацију.
Стечајни управник  је прихватио предлог повериоца за решавање спорног односа путем медијације.
Дана 22.04.2015. године закључен је Споразум о решавању спора путем посредовања између стечајног повериоца, које заступа пуномоћник адвокат Рајко Марић и стечајног дужника кога заступа стечајни управник Милош Боровчанин, уз присуство посредника-
медијатора Љиљане Вуковић.

Наведеним Споразумом је констатовано да је стечајни поверилац пријавио потраживања у предмету број 4 СТ.181/2013 Привредног суда у Београду у висини од 5.670.139,53 динара као и да је стечајни управник  стечајног дужника  оспорио потраживање стечајног
повериоца у целости.

Споразумне стране су сагласно изјавиле да своје међусобне односе решавају тако што стечајни поверилац, на основу прихватања рекламације у вези неисправности мерача у периоду септембар 2011- март 2012. године, умањује своје потраживање према стечајном
дужнику за износ од 976.915,09 динара тако да износ пријављеног потраживања, након решавања спорног односа путем медијације, износи 4.693.224,44 динара, а стечајни дужник прихвата наведено умањено потраживање.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЦеровић  Лазар
Нови Београд, Гандијева 130Б/27

а

У К У П Н О: 0,00 314.544,97 314.544,97 0,00 67.610,32 0,00 246.934,65 0,00 0,00

674 0,00 252.667,40 252.667,40 0,00 59.800,00 0,00 192.867,40 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 33.598,57 33.598,57 0,00

0,00 28.279,00 28.279,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

7.810,32 0,00 25.788,25 0,00

28.279,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име неисплаћене отпремнине И неиспаћених накнада зарада а по Правноснажној И извршној пресуди Првог основног суда у Београду П1.бр.4627/2013 од 27.01.2014.год.

Правни основ: Потраживање на име неисплаћене отпремнине И неиспаћених накнада зарада а по Правноснажној И извршној пресуди Првог основног суда у Београду П1.бр.4627/2013 од 27.01.2014.год.

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио  Пресуду Првог основног суда у Београду П1.бр.4627/2013 од 27.01.2014.год.

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 14.04.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је у
целости  признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТермоелектро д.о.о. Брчко
Дистркт, Булевар мира бр. 1

Сибиновић Ђорђе, адвокат из
Београда, ул. Капетан Мишина

бр.20

а

У К У П Н О: 0,00 6.909.177,68 6.909.177,68 0,00 0,00 0,00 6.791.999,68 0,00 117.178,00

675 0,00 6.259.987,45 6.259.987,45 0,00 0,00 0,00 6.259.987,45 0,00 О с п о р е н  д е о
о д н о с и  с е  н а
н е о с н о в а н о
п о т р а ж и в а н е
трошкове  на  име
судске  таксе.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 532.012,23 532.012,23 0,00

0,00 117.178,00 117.178,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 532.012,23 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

117.178,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе.
Правни основ: Рачун  бр. 161/12, бр. 187/12, бр. 188/12, бр. 189/12
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Рачун  бр. 161/12, бр. 187/12, бр. 188/12, бр. 189/12 са приложеним обрачунским листовима грађевинских књига, Уговор о кооперантским услугама бр. 51-1/000142 од 06.09.2012.
године, изјава о компензацији бр.1 и дописи стечајног дужника

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 14.07.2014 под редним бројем 675. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.675, стечајни управник
признаје потраживање по основу главног дуга и камате док износ потраживањ по основу судких такси оспорава.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоИлић  Бранка
Београд, ул. Мирочка бр.2/44

а

У К У П Н О: 0,00 1.157.747,50 1.157.747,50 0,00 0,00 0,00 49.160,62 0,00 1.108.586,88

676 0,00 1.157.747,50 1.157.747,50 0,00 0,00 0,00 49.160,62 1.108.586,88 П р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е  ј е
д е л и м и ч н о
о с п о р е н о .

Главни 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:  Накнада изгубљене зараде у износу од 1.050.000,00 динара услед, како наводи, незаконитог престанка радног односа и то почев од 24.01.2013.године па до отварања поступка стечаја са припадајућим доприносима, регрес за коришћење годишњег
одмора за 2011.годину 10.000,00 динара и за  2012. и 2013.годину по 48.873,75 динара, а о којим потраживања је покренут парнични поступак П1 7555/13
Правни основ: Накнада изгубљене зараде у износу од 1.050.000,00 динара услед, како наводи, незаконитог престанка радног односа и то почев од 24.01.2013.године па до отварања поступка стечаја са припадајућим доприносима, регрес за коришћење годишњег
одмора за 2011.годину 10.000,00 динара и за  2012. и 2013.годину по 48.873,75 динара, а о којим потраживања је покренут парнични поступак П1 7555/13
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставила копију личне карте и Уговор о раду од 13.01.2010.године.

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 14.07.2014. године под редним бројем 676. На основу расположиве и достављене документације и навода стечајног повериоца, и након извршене анализе пријаве
потраживања, стечајни управник признаје потраживање на име регреса за 2011. и 2012.годину који према евиднцији износи 10.000, динара за 2011. годину, односно 39.160,62 динара за 2012.годину, а  оспорава више пријављено потраживање на име регреса за
2012.годину, те на име накнаде зараде и регреса за 2013.годину будући да је оно условљено законитошћу отказа уговора о раду што је предмет судског поступка који није окончан. Признато потраживање у износу од 49.160,62 динара се сврстава у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСантрач  Александар
Петра Мартиновића 37/14,Београд

кога заступа Данило Пашајлић,
адвокат из Београда, ул. Османа

Ђикића бр.32

а

У К У П Н О: 0,00 1.659.312,11 1.659.312,11 0,00 38.830,20 0,00 1.417.958,03 0,00 202.523,88

677 0,00 1.597.399,77 1.597.399,77 0,00 38.830,20 0,00 1.384.224,83 174.344,74 По  основу  зараде
о с п о р е н о
п о т р а ж и в а њ е  у
преосталом  делу
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е
главног  дуга  преко
наведених износа, а
што  је  132.955,94
динара са каматом
о д  2 2 . 4 6 8 , 9 4
динара.  У  погледу
доприноса признато
је  потраживање  у
висини  дугованих
допрноса  према
е в и д е н ц и ј и
стечајног дужника, а
у м а њ е н о  и
о с п о р е н о  з а
н е у п л а ћ е н е
д о п р и н о с е  н а
минималне  зараде
у  последње  две
године  пошто  је
такво потраживање
в е ћ  п р и з н а т о
пореско ј  управи

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 61.912,34 61.912,34 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 33.733,20 0,00

0,00

0,00 0,00

28.179,14

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неплаћена зарада за период од марта 2013.године до маја 2014.године у износу од 309.647,43 динара са законском затезном каматом, регрес у износу од 58.873,00 динара и неуплаћени доприноси за период од 01.01.2007.године до
30.06.2013.године
Правни основ: Неплаћена зарада за период од марта 2013.године до маја 2014.године у износу од 309.647,43 динара са законском затезном каматом, регрес у износу од 58.873,00 динара и неуплаћени доприноси за период од 01.01.2007.године до 30.06.2013.године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Анекс уговора о раду, Решење о престанку радног осноса, обрачуне зараде, Пресуду  Првог основног суда у Београду П1 4005/2013 без доказа о правноснажности

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 14.07.2014. године под редним бројем 677. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник у
складу са својом документацијом признаје потраживање стечајног повериоца на име нето зараде које нису исплаћене  за  април и мај  2013.године у износу од 176.691,49 динара и у целости пријављено потраживање од 58.873,75 динара на име регреса, а по основу
зараде оспорава потраживање у преосталом делу пријављено потраживање главног дуга преко наведених износа, а што је 132.955,94 динара са каматом од 22.468,94 динара. У погледу доприноса признато је потраживање у висини дугованих допрноса према
евиденцији стечајног дужника, а умањено и оспорено за неуплаћене доприносе на минималне зараде у последње две године пошто је такво потраживање већ признато пореској управи. Потраживање у износу од 47.110,20 динара је сврстано у први исплатни ред, а од
1.417.958,03 динара у трећи исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 38.830,20 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНиколић  Синиша
ОбреновАЦ, Фрушкогорска 65В

У К У П Н О: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 допуна  пријаве  бр.
591Главни 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:  допуна пријаве бр. 591
Правни основ:

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРачић  Александар
ул. Солунска бр. 30,Београд

а

У К У П Н О: 0,00 462.816,56 462.816,56 0,00 0,00 0,00 161.295,56 0,00 301.521,00

680 0,00 462.816,56 462.816,56 0,00 0,00 0,00 161.295,56 301.521,00 Стечајни  управник
ј е  о с п о р и о  д е о
п о т р а ж и в а њ е
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни 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:  Уплата доприноса и предаја М4 образаца за 12.08.08-02.09.2012. године, исплата путних трошкова, повраћај пореза за рад у иностранству
Правни основ: Уплата доприноса и предаја М4 образаца за 12.08.08-02.09.2012. године, исплата путних
трошкова, повраћај пореза за рад у иностранству

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио копију уговора о раду и припадајућих анекса, копија личне карте, листинге ПИО Фонда, решење о престанку радног односа,решење саветника за повраћај пореза, преглед затезних камата.
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 15.07.2014. године под редним бројем 680. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник у
складу са својом евиденцијом дуговања признаје потраживање стечајног повериоца које се заснива на разлици између доприноса уплаћених по минималној основици и пуној заради Признато потраживање у износу од 161.295,56 динара се распоредјује у III исплатни
ред и исплаћује се надлежном државном фонду, а у корист стечајног повериоца. Стечајни управник је оспорио потраживање стечајног повериоца за износ од 301.521,00 динара, будући да у књиговодственој евиденцији стечајног дужника нису евидентиране обавезе по
овим основама.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоНада  Јанковић
Београда, ул. Пека Тепавчевића

бр. 002/006

а

У К У П Н О: 0,00 1.009.772,18 1.009.772,18 0,00 0,00 0,00 930.283,04 0,00 79.489,14

681 0,00 969.474,73 969.474,73 0,00 0,00 0,00 898.516,98 70.957,75 П р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е  ј е
д е л и м и ч н о
о с п о р е н о .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 40.297,45 40.297,45 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 31.766,06 0,00

0,00

0,00 0,00

8.531,39

0,00

0,00

Опис потраживања:  Зараде за 07-12.2013. године, трошкови превоза, регрес за 2011-2013.год.
Правни основ: Зараде за 07-12.2013. године, трошкови превоза, регрес за 2011-2013.год.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Анекс уговора о раду, обрачуне зарада, обрачун камате, копију личне карте и радне књижице и спецификацију потраживања

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 15.07.2014 под редним бројем 681. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 681, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 435.193,93 динара на име неисплаћене зарада у 2013. године (317.735,40 динара), накнаде трошкова за превоз (7.163,00 динара) и накнаде регреса за 2011-2012 (74.977,52) динара, а оспорава га у износу
од 61.436,92 динара, из разлога што према евиденцији стечајног дужника, поверилац потражује већи износ на име неисплаћене зараде, регреса и трошкова превоза од оног који му се дугује. Признато потрживање у износу од 74.509,70 динара се распоређује у I
исплатни ред, а износ од 360.684,23 у III исплатни ред.
НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I и III исплатном реду оспорен је у износу од 111.320,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном
повериоцу од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоХрбачек  Верица
Земун, ул. Карловачка бр. 43

а

У К У П Н О: 0,00 1.822.287,76 1.822.287,76 0,00 0,00 0,00 1.547.973,19 0,00 274.314,57

682 0,00 1.777.873,40 1.777.873,40 0,00 0,00 0,00 1.507.832,57 270.040,83Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 44.414,36 44.414,36 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 40.140,62 0,00

0,00

0,00 0,00

4.273,74

0,00

0,00

Опис потраживања:  Зараде за 07.2013-03.2014. године, трошкови превоза, регрес за 2011-2012.год
Правни основ: Зараде за 07.2013-03.2014. године, трошкови превоза, регрес за 2011-2012.год
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Анекс уговора о раду, обрачуне зарада, обрачун камате, копију личне карте и радне књижице и спецификацију потраживања, Уговор о зајму и изјаву о компензацији
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 15.07.2014 под редним бројем 682. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 682, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.

Дана 04.03.2015.године, одржано је испитно рочиште где је констатовано да је стечајни поверилац у пријави потраживања пријавио компензацију у износу од 150.440,83 динара. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве
потраживања бр.682, стечајни управник  прихвата компензацију стечајног повериоца у датом износу.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПетричевић Драгана
Отона Жупанчића 10, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 934.284,98 934.284,98 0,00 0,00 0,00 862.918,51 0,00 71.366,47

683 0,00 895.070,08 895.070,08 0,00 0,00 0,00 827.117,25 67.952,83Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 39.214,90 39.214,90 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 35.801,26 0,00

0,00

0,00 0,00

3.413,64

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Зараде за 07-12.2013. године, трошкови превоза, регрес за 2011-2013.год.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Анекс уговора о раду, обрачуне зарада, обрачун камате, копију личне карте и радне књижице и спецификацију потраживања
Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 15.07.2014 под редним бројем 683. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 683, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтошић Владимир
Нова бр 44, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 803.567,55 803.567,55 0,00 65.883,80 0,00 737.683,75 0,00 0,00

684 0,00 772.411,29 772.411,29 0,00 62.571,74 0,00 709.839,55 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 31.156,26 31.156,26 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.312,06 0,00 27.844,20 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Зараде за 07-12.2013. године, трошкови превоза, регрес за 2011-2012.год.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Анекс уговора о раду, обрачуне зарада, обрачун камате, копију личне карте и радне књижице и спецификацију потраживања .
Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 15.07.2014 под редним бројем 684. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 684, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЛалић  Маја
Панчево, Тимочке бр. 6

а

У К У П Н О: 0,00 532.316,63 532.316,63 0,00 46.890,57 0,00 485.426,06 0,00 0,00

685 0,00 506.465,42 506.465,42 0,00 44.312,15 0,00 462.153,27 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 25.851,21 25.851,21 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.578,42 0,00 23.272,79 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Зараде за 07.2013-12.2013. године, трошкови превоза 09.13.-11.2013. год, регрес за 2011-2012.год.
Правни основ: Зараде за 07.2013-12.2013. године, трошкови превоза 09.13.-11.2013. год, регрес за 2011-2012.год.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: копију радне књижице, личне карте, Уговоре о раду, анексе уговора о раду, решење о престанку радног односа извод из евиденције ПИО фонда и обрачун камате

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 15.07.2014 под редним бројем 658. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 658, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоDia-elit iz Beograda
Снежане Хрепевник бр.36

У К У П Н О: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Допуна пријаве бр 615.
Правни основ: Допуна пријаве бр 615.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПанић Жељко
кога заступа Милена Стевановић

Ћеран, адвокат из Обреновца,
Војводе Путника 23

а

У К У П Н О: 0,00 487.194,83 487.194,83 0,00 10.142,58 0,00 305.129,67 0,00 171.922,58

688 0,00 403.250,00 403.250,00 0,00 8.725,00 0,00 265.017,74 129.507,26 П р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е  ј е
д е л и м и ч н о
о с п о р е н о .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 74.044,83 74.044,83 0,00

0,00 9.900,00 9.900,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.417,58 0,00 40.111,93 0,00

0,00

0,00 0,00

32.515,32

9.900,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Зараде за 02-03.2013. године, трошкови превоза 03-05.2013. год. и исхрaне и регрес за 2011-2013.год.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Тужбу поднету Пвом основном суду, Решеwе о престанку радног односа, Анекс уговора о раду, Историју текућег рачуна
Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 16.07.2014 под редним бројем 688. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 688, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 315.272.25 динара, и то на име неисплаћене зарада и прековременог рада у 2013. године (196.165.22 динара), накнаде трошкова за превоз (2.600,00 динара) и накнаде регреса за 2011-2013 (74.977,52) динара са
припадајућим каматама, а оспорава га у износу од 171.922,58 динара, из разлога што према евиденцији стечајног дужника, исти нема дуговања по основу увећане зараде према повериоцу за 2012. годину, те поверилац потражује већи износ на име регреса и трошкова
превоза и исхране од оног који му се дугује. Стечајни управник је оспорио и захтев туженог за трошкове поступка, а имајући у виду да исти нису утврђени у парничном поступку, те износ за који је стечајни управник нашао да је поверилац неосновано потраживао тужбом
Признато потрживање у износу од 10.142,58 динара се распоређује у I исплатни ред, а износ од 305.129,67 у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоБожић Миленко
Милена Стевановић-Ћеран,

адвокат из Обреновца, ул. Војводе
Путника бр. 23

а

У К У П Н О: 0,00 1.237.685,37 1.237.685,37 0,00 133.354,74 0,00 858.292,32 0,00 246.038,31

689 0,00 1.107.055,57 1.107.055,57 0,00 120.520,00 0,00 830.030,56 156.505,01 П р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
д е л и м и ч н о  с е
о с п о р а в а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 120.729,80 120.729,80 0,00

0,00 9.900,00 9.900,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

12.834,74 0,00 28.261,76 0,00

0,00

0,00 0,00

79.633,30

9.900,00

0,00

Опис потраживања:  Зараде за 07.2013-12.2013. године, трошкови превоза 09.13.-11.2013. год, регрес за 2011-2012.год.
Правни основ: Зараде за 07.2013-12.2013. године, трошкови превоза 09.13.-11.2013. год, регрес за 2011-2012.год.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Тужбу поднету Пвом основном суду, Решење о престанку радног односа, Историју текућег рачуна, Потврда бр  ХР-52/128-13 од 25.09.2013, РешеЊе РФ ПИО бр. 181.3-1-341/2013 и
листинг РФ ПИО од 26.08.2013.

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 16.07.2014 под редним бројем 689. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 689, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 991.647,06 динара на име неисплаћене зарада у 2013. године (204.122.80 динара), накнаде трошкова за превоз (27.030,00 динара) и накнаде регреса за 2012-2013 (78.657,00) динара, а оспорава га у
износу од 246.038,31 динара, из разлога што према евиденцији стечајног дужника, поверилац потражује већи износ на име неисплаћене зараде, регреса и трошкова превоза од оног који му се дугује. Стечајни управник је оспорио и захтев туженог за трошкове поступка,
а имајући у виду да исти нису утврђени у парничном поступку, те износ за који је стечајни управник нашао да је поверилац неосновано потраживао тужбом
Признато потрживање у износу од 133.354,74 динара се распоређује у први исплатни ред, а износ од 858.292,32 у трећи исплатни ред.
Износ од 640.740,74 динара признатих на име разлике између уплаћених и доприноса обрачунатих на пуну зараду од 2011. године се исплаћује надлежном државном фонду а у корист повериоца, при чему износ доприноса обрачунат на минималну основицу, није
признат јер је исти признат надлежној пореској управи. Стечајни дужник нема неизмирених обавеза по основу доприноса према стечајном повериоцу за период пре 2011. године.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоДом здравља ДР Милутин
Ивковић,

 Кнеза Данила 12, Београд,

а

У К У П Н О: 0,00 1.927.928,93 1.927.928,93 0,00 0,00 0,00 1.922.587,28 0,00 5.341,65

693 0,00 1.687.698,00 1.687.698,00 0,00 0,00 0,00 1.687.698,00 0,00 Стечајни поверилац
приликом обрачуна
камате  за  седам
фактура  узимао
р а н и ј е  д а т у м е
д о с п е л о с т и ,  о д
датума назначених
у истим фактурама

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 240.230,93 240.230,93 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 234.889,28 0,00

0,00

0,00 0,00

5.341,65

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пружених услуга.
Правни основ: Фактуре издате у периоду 27.08.2012-05.12.2013. године на име извршених услуга прегледа запослених
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Тужбу поднету Пвом основном суду, Решење о престанку радног односа, Анекс уговора о раду, Историју текућег рачуна.
-Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 17.07.2014 под редним бројем 693. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 693, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 1.922.587,28 динара на име извршених услуга и законске затезне камате на главни дуг, а оспорава га у износу од 5.341,65 динара, из разлога што је у поступку испитивања пријављеног потраживања утврђено да
је стечајни поверилац приликом обрачуна камате за седам фактура узимао раније датуме доспелости, од датума назначених у истим фактурама.
Признато потрживање се распоређује у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМиловановић Славко
Светогорска 2а, Београд (има
адвоката, адв.канц Костовић,

Београд, Савска 33/II)

а

У К У П Н О: 0,00 265.604,24 265.604,24 0,00 82.686,76 0,00 161.791,33 0,00 21.126,15

694 0,00 241.581,00 241.581,00 0,00 80.651,17 0,00 145.803,53 15.126,30 Н а  и м е  в и ш е
пријављеног износа
накнаде за превоз и
регреса.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 24.023,24 24.023,24 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.035,59 0,00 15.987,80 0,00

0,00

0,00 0,00

5.999,85

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Зараде за 10.2013-03.2014. године, трошкови превоза 10.2013-03.2014. год. и регрес за 2011-2013.год
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Копије, личне карте, радне књижице, листинга Пио Фонда, Анекса уговора о раду од 15.09.08, 24.02.10,21.10.10, 21.01.11, 24.01.11, 04.11.2013. Обрачунских листа за 10.2013-
03.2014, решења о престанку радног односа, и обрачун камате.
Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 17.07.2014 под редним бројем 694. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 694, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 244.478,09 динара на име неисплаћене зарада у 2013. и 2014 години (136.392,70 динара), накнаде трошкова за превоз (3.405,00 динара) и накнаде регреса за 2011-2013 (86.657,00) динара, као и припадајуће
камате (18.023,39), а оспорава га за износ више пријављеног потраживања од 21.126,15 динара (главни дуг 15.126,30, камата 5.999,85 динара) и то на име више пријављеног износа накнаде за превоз и регреса.
Признато потрживање у износу од 82.686,76 динара се распоређује у I исплатни ред, а износ од 161.791,33  у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоШћепановић Спасоје
кога заступа Марко Балетић,

адвокат из Београда, Др
Александра Костића 15, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 2.660.777,88 2.660.777,88 0,00 0,00 0,00 1.464.502,39 0,00 1.196.275,49

695 0,00 903.390,78 903.390,78 0,00 0,00 0,00 451.695,39 451.695,39 Стечајни  управник
д е л и м и ч н о
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 944.027,10 944.027,10 0,00

0,00 813.360,00 813.360,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 470.167,00 0,00

542.640,00

0,00 0,00

473.860,10

270.720,00

0,00

Опис потраживања:  Накнада штете због отказа Уговора о раду.
Правни основ: Накнада штете због отказа Уговора о раду по Пресуди Првог суда бр П1 br. 1798/13 oд12.11.2013. .
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Пресуду Првог основног суда 15 П1 бр. 1798/13 од 12.11.2013. године и жалбу на првостепену пресуду
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 17.07.2014 под редним бројем 695. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 695, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 451.695,39 динара, на име зарада за период јануар.2007-15.03.2008. године и припадају'е камате, као и износ од 542.640,00 динара на име трошкова поступка, а оспорио за износ од 1.196.275,49динара, будући да
у конкретном случају постоји допринос стечајног повериоца настанку штете.
Признато потрживање у износу од 1.464.502,39 динара се распоређује у  III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВинчић  Борко из Београда
Антифашистичке борбе бр. 22

а

У К У П Н О: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 К а к о  с т е ч а ј н и
п о в е р и л а ц
п о т р а ж у ј е
н е у п л а ћ е н е
д о п р и н о с е  И
д о п р и н о с е  з а
б е н е ф и ц и р а н и
радни стаж,, а како
с у  з а  т р а ж е н и
п е р и о д  с в и
п р и п а д а ј у ћ и
д о п р и н о с и
у п л а ћ е н и ,  т о
стечајни  управник,
исто  потраживање
о с п о р а в а  И
о б а в е ш т а в а
стечајног повериоца
да  ће  по  захтеву
п о т р е б н е  м 4
обрасце  доставити
н а д л е ж н о м
р е п р б л и ч к о м
ф о н д у ,  а  р а д и
регулисања  права
из радног односа за
стечајног повериоца
.

Главни 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:  Неуплаћени доприноси за 18.06.1985.-31.12.1985 И бенефицирани радни стаж за 18.06.1985-23.04.1991

Правни основ: Неуплаћени доприноси за 18.06.1985.-31.12.1985 И бенефицирани радни стаж за 18.06.1985-23.04.1991

а. Како стечајни поверилац потражује неуплаћене доприносе И доприносе за бенефицирани радни стаж,, а како су за тражени период сви припадајући доприноси уплаћени, то стечајни управник, исто потраживање оспорава И обавештава стечајног повериоца да ће по
захтеву потребне м4 обрасце доставити надлежном репрбличком фонду, а ради регулисања права из радног односа за стечајног 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоДумановић  Маја
Београд, ул Сава Бурића бр. 10/48

а

У К У П Н О: 0,00 456.035,26 456.035,26 0,00 6.818,88 0,00 336.315,29 0,00 112.901,09

697 0,00 420.732,49 420.732,49 0,00 6.818,88 0,00 319.532,49 94.381,12 Д е л и м и ч н о  ј е
o с п о р е н о
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 35.302,77 35.302,77 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 16.782,80 0,00

0,00

0,00 0,00

18.519,97

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неисплаћене зараде и трошкови превоза за 07-12.2013. и регрес за 2011-2013 са припадајућим порезом и доприносима
Правни основ: Неисплаћене зараде и трошкови превоза за 07-12.2013. и регрес за 2011-2013 са припадајућим порезом и доприносима
а. Стечајни поверилац је анекса, копија личне карте, листинге ПИО Фонда, решење о престанку радног односа,решење саветника за повраћај пореза, преглед затезних камата

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 18.07.2014. године под редним бројем 697. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник у
складу са својом евиденцијом дуговања признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 444.334,17 динара, и то: на име неисплаћених зарада 190.882,28 динара, трошкова превоза 9.326,00 динара и накнаде регреса 88.657,00 динара, као и припадајућих камата
и доприноса за наведени период, а оспорава га за износ више пријављене каматае од 11.701,09 динара.
 Признато потраживање у износу од 108.018,88 динара се распоређује у I исплатни ред, а 336.315,29 динара у III исплатни ред, с тим што се износ од 131.315,29 динара по основу доприноса исплаћује надлежном државном фонду, а у корист стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 6.818,88 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоОпштина Мионица
ЗЈП града Ваљева и општина

Лајковац, Љиг, Мионица и Oсечина
из Ваљева

а

У К У П Н О: 0,00 3.546.539,02 3.546.539,02 0,00 0,00 225.553,94 3.215.019,69 0,00 105.965,39

698 0,00 2.191.165,74 2.191.165,74 0,00 0,00 222.355,67 1.962.261,24 6.548,83 Oспорен  за  износ
од 6.548,83 динара
будући  да  се  исто
о д н о с и  н а
задужење  пореза
н а  и м о в и н у  з а
п е р и о д  п о с л е
отварања стечајног
поступка,  као  и  за
износ  камате  од
102.614,83 динара а
будући  да  се  иста
односи  на  период
после  отварања
стечајног  поступка.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.355.373,28 1.355.373,28 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.198,27 1.252.758,45 0,00

0,00

0,00 0,00

99.416,56

0,00

0,00

Опис потраживања:  Изворни јавни приходи- ком.такса за истицање фирме, порез на имовину, посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине и  порез на земљиште
Правни основ: Изворни јавни приходи- ком.такса за истицање фирме, порез на имовину, посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине и  порез на земљиште
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију:Прегледе стања на рачунима обвезника за 2009-2014.годину и Решења издата у периоду 2009-2014. године .
-Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 16.07.2014 под редним бројем 698. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 698, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца за износ од 2.184.616,91 динар на име главног дуга и 1.252.758,45 динара на име припадајуће камате, а оспорио за износ од 6.548,83 динара будући да се исто односи на задужење пореза на имовину за период после
отварања стечајног поступка, као и за износ камате од 102.614,83 динара а будући да се иста односи на период после отварања стечајног поступка.
Признато потрживање у износу од 3.437.357,36 распоредјује се у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВиријевић Момчило
Адвокат Богољуб Гачевић,

Булевар АВНОЈ-А 129, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 10.138.003,81 10.138.003,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.138.003,81

700 0,00 7.140.000,00 7.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.140.000,00 Управник оспорава
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е  у
целости, будући да
се  исто  односи  на
накнаду изгубљене
зараде услед отказа
уговора о раду.Како
предметно решење
о  отказу  уговора  о
р а д у  н и ј е
поништено,  то  је  и
п о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
неосновано

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 2.932.003,81 2.932.003,81 0,00

0,00 66.000,00 66.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

2.932.003,81

66.000,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио тужбу и Решење од 30.06.2014. године којим је прекинут предметни поступак.
Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 21.07.2014 под редним бројем 700 На основу расположиве документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 700 стечајни управник оспорава пријављено
потраживање у целости, будући да се исто односи на накнаду изгубљене зараде услед отказа уговора о раду.Како предметно решење о отказу уговора о раду није поништено, то је и потраживање стечајног повериоца неосновано.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМитровић   Срећко
 Љиг, село Милавац

а

У К У П Н О: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неуплаћени доприноси за 1976, 1977 И 1980. годину
Правни основ: Неуплаћени доприноси за 1976, 1977 И 1980. годину
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 21.07.2014. године под редним бројем 701. Како стечајни поверилац потражује неуплаћене доприносе за 1976,1977 И 1980. годину, а како су за наведени период сви
припадајући доприноси уплаћени, то стечајни управник, исто потраживање оспорава И обавештава стечајног повериоца да ће по захтеву потребне м4 обрасце доставити надлежном репрбличком фонду, а ради регулисања права из радног односа за стечајног
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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЈаковљевић Мирослав
Уб, село Милорци

а

У К У П Н О: 0,00 320.223,54 320.223,54 0,00 25.969,48 0,00 90.892,54 0,00 203.361,52

702 0,00 320.223,54 320.223,54 0,00 25.969,48 0,00 90.892,54 203.361,52 О с п о р а в а  г а  з а
и з н о с  в и ш е
п р и ј а в љ е н о г
потраживања  од
40.521,52  динара.

Главни 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:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Фотокопију личне карте, радне књижице, Понуде за закqучеwе анекса уговора о раду и Анекса уговора о раду
-Коментар стечајног управбика:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 21.07.2014 под редним бројем 702. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 702, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 279.702,02 динара на име неисплаћене зарада у 2013. години (191.045,02 динара), и накнаде регреса за 2011-2013 (88.657,00) динара, а оспорава га за износ више пријављеног потраживања од 40.521,52 динара.
Признато потрживање у износу од 188.809,48 динара се распоређује у И исплатни ред, а износ од 90.892,54 у III исплатни ред.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 25.969,48 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМиленковић Младен
Алексиначких рудара 7, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 242.792,20 242.792,20 0,00 50.125,00 0,00 192.667,20 0,00 0,00

703 0,00 242.792,20 242.792,20 0,00 50.125,00 0,00 192.667,20 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:  потраживања из радног односа
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Фотокопију личне карте, Решење о престанку радног односа услед стицања права на пензију

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 21.07.2014 под редним бројем 703. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 703, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 242.792,20 динара, и то: на име неисплаћених зарада у 2013. години (69.908,62 динара), и отпремнине у износу од 172.884,00 динара.
Признато потрживање у износу од 50.125,00 динара се распоређује у I исплатни ред, а износ од 192.667,20 у III исплатни ред.
Доприноси у складу са чл. 54.ст.1 т.1 су признати по пријави надлежне пореске управе.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВучковски Бранислава
1. Мај 126, Панчево

а

У К У П Н О: 0,00 394.204,16 394.204,16 0,00 110.511,10 0,00 283.693,06 0,00 0,00

704 0,00 369.967,98 369.967,98 0,00 105.800,00 0,00 264.167,98 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 24.236,18 24.236,18 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.711,10 0,00 19.525,08 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа.
Правни основ: Потраживања из радног односа.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Спецификацију пријаве потраживања, Обрачуне зарада, копију Уговора о раду, копију радне књижице, Обрачуне камата
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.07.2014 под редним бројем 704. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 704, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Закључком Привредног суда у Београду 4.Ст.181/13 од 13.10.2015.године исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања усвојена на испитном рочишту 04.03.2015.године, тако што уместо "СМАТРАЈУ СЕ УТВРЂЕНИМ ОДНОСНО ОСПОРЕНИМ"
потраживања следећег стечајног повериоца у првом исплатном реду износ од 68568,73 динара, у трећем исплатном реду износ од 325635,43 динара, треба да стоји "СМАТРАЈУ СЕ УТВРЂЕНИМ ОДНОСНО ОСПОРЕНИМ" потраживања следећег стечајног повериоца у
првом исплатном реду износ од 110511,10 динара, у трећем исплатном реду износ од 283639,06 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМитровић Смиљана
Дубљанска 71, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 540.218,83 540.218,83 0,00 0,00 0,00 368.772,03 0,00 171.446,80

705 0,00 518.183,28 518.183,28 0,00 0,00 0,00 349.814,26 168.369,02 Стечајни  управник
је оспорио  износ од
104.244,02  динара
н а  и м е  в и ш е
п р и ј а в љ е н о г
р е г р е с а  и
пријављеног износа
к о ј и  н и ј е
о б р а з л о ж е н

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 22.035,55 22.035,55 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 18.957,77 0,00

0,00

0,00 0,00

3.077,78

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа, по основу зарада, регреса, превоза.
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Спецификацију пријаве потраживања, Обрачуне зарада, копију Анекса уговора о раду, копију радне књижице, Обрачуне камата
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.07.2014 под редним бројем 705. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 705, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у износу од 451.889,81 динара, и то: на име неисплаћених зарада у 2013. години (335.299,26 динара), регреса (84.907,00 динара), трошкова превоза (9.648,00 динара) и припадајуће камате на зараде (22.035,55 динар), а
оспорио је износ од 88.329,02 динара на име више пријављеног регреса и пријављеног износа који није образложен.
Признато потрживање у износу од 83.117,78 динара се распоређује у I исплатни ред, а износ од 368.772,03 у III исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМијатовић  Олга
Земун, ул. Алексиначких рудара

бр. 16

а

У К У П Н О: 0,00 1.626.067,90 1.626.067,90 0,00 0,00 0,00 1.547.072,99 0,00 78.994,91

706 0,00 1.578.717,21 1.578.717,21 0,00 0,00 0,00 1.503.182,91 75.534,30Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 47.350,69 47.350,69 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 43.890,08 0,00

0,00

0,00 0,00

3.460,61

0,00

0,00

Опис потраживања:  Зараде за 07-12.2013. године, трошкови превоза 09.-12.2013. год. и регрес за 2011-2013.год.
Правни основ: зараде за 07-12.2013. године, трошкови превоза 09.-12.2013. год. и регрес за 2011-2013.год.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Уговор о раду, копију радне књижице и личне карте, споразум о престанку радног односа, решење о коришћењу годишњег одмора, спецификацију потраживања и обрачуне зарада.

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.07.2014 под редним бројем 706. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 706, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВучићевић Елена
Булевар Ослобођења 401и

а

У К У П Н О: 38.573,48 1.020.715,31 1.059.288,79 0,00 0,00 0,00 985.610,98 0,00 73.677,81

708 0,00 1.020.715,31 1.020.715,31 0,00 0,00 0,00 950.115,28 70.600,03Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

38.573,48 0,00 38.573,48 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 35.495,70 0,00

0,00

0,00 0,00

3.077,78

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања из радног односа по основу зарада, регреса, трошкова превоза.
Правни основ: Потраживања из радног односа
а. -Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију:  Споразум о престанку радног односа, фотокопију радне књижице, Спецификацију пријаве потраживања, Обрачуне зарада, копију Уговора о раду, Обрачуне камата
Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.07.2014 под редним бројем 708. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 708, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоДринић Бранко
Нови Сад, ул. Стевана Сремца

бр.12

а

У К У П Н О: 0,00 4.033.200,00 4.033.200,00 0,00 87.435,08 0,00 308.035,25 0,00 3.637.729,67

711 0,00 3.361.000,00 3.361.000,00 0,00 77.091,24 0,00 285.395,90 2.998.512,86 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног дужника.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 672.200,00 672.200,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.343,84 0,00 22.639,35 0,00

0,00

0,00 0,00

639.216,81

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име неисплаћене зараде, накнаде за превоз, топли оброк, регрес, ИНО зараде И уплата за бенефицирани радни стаж
Правни основ: Потраживање на име неисплаћене зараде, накнаде за превоз, топли оброк, регрес, ИНО зараде И уплата за бенефицирани радни стаж
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио  Споразум од 10.05.2013.год, Понуду за закључење анекса уговора о раду, Анекс уговора о раду од 06.02.2013.год, копију радне књижице
-Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало„Termolektro Group” LTD,
Themistokli Dveri 48, P.C. 1066,

Nikozija, Kipar, кога заступа Олга
Турчиновић, адвокат из Београда,

Томаша Јежа бр 11
уместо:"BUSINESS ALLIANCE

Z.A.D." Iz Moskve , Ruska federacija,
Александар Мајкић, адвокат из
Београда, ул. Косовска бр. 11

а

У К У П Н О: 0,00 26.671.558,26 26.671.558,26 0,00 0,00 0,00 25.176.224,53 0,00 1.495.333,73

713 0,00 25.516.833,22 25.516.833,22 0,00 0,00 0,00 24.139.005,90 1.377.827,32 Стечајни  управник
д е л и м и ч н о
о с п о р а в а
п о т р а ж и в а њ е
с т е ч а ј н о г
повериоца,  и  то:
-  у  и з н о с у  о д
5.671,90 еур на име
г л а в н о г  д у г а ,
будући да исто има
карактер уговорене
казне,  а  што  је  у
складу  са  чл.  85.
Закона  о  стечају
н и ш т а в  п р а в н и
п о с а о .
-  у  и з н о с у  о д
6.210,99 еур на име
затезне  камате  за
доцњу  предвиђене
С п о р а з у м н и м
раскидом,  будући
да  је  предметно
п о т р а ж и в а њ е
повериоца већ било
о б е з б е ђ е н о
у г о в о р е н о м
к а м а т о м .
-  у  и з н о с у  о д
1013,41 еур, и то: на
име затезне камате
на пријављени део
главног дуга који је
стечајни  управник
оспорио,  као  и  за
камату на износ од
9 . 5 1 8 , 9 2  е у р ,
будући  да  је  исти
износ  уговорена
камата,  те  да  у
складу са чл. 279 на
доспелу (уговорену)
к а м а т у  н е  т е ч е
затезна  камата .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.154.725,04 1.154.725,04 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.037.218,63 0,00

0,00

0,00 0,00

117.506,41

0,00

0,00
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Опис потраживања:  Потраживање по основу Уговора о зајму.
Правни основ: Уговор о зајму.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставиоУговор о зајму НО ДЗ-БА/ТЕ од 20.12.2010. године, допунски споразум од 2106.2012. године, Анекс бр. 1 од 18.06.2012. госине, Споразум о раскиду Уговора о зајму од 20.08.2013. године, Обрачун камате и
доказ о уплати средстава

-Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.07.2014. године под редним бројем 713. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник
делимично оспорава потраживање стечајног повериоца, и то:
- у износу од 5.671,90 еур на име главног дуга, будући да исто има карактер уговорене казне, а што је у складу са чл. 85. Закона о стечају ништав правни посао.
- у износу од 6.210,99 еур на име затезне камате за доцњу предвиђене Споразумним раскидом, будући да је предметно потраживање повериоца већ било обезбеђено уговореном каматом.
- у износу од 1013,41 еур, и то: на име затезне камате на пријављени део главног дуга који је стечајни управник оспорио, као и за камату на износ од 9.518,92 еур, будући да је исти износ уговорена камата, те да у складу са чл. 279 на доспелу (уговорену) камату не тече
затезна камата.
Признато потраживање у износу од 25.176.224,53 динара се распоредјује у III  исплатни ред.

На испитном рочишту одржаном 04.03.2015.године ,потраживање повериоца је оспорено од стране   Милана Радмановића,  заступника стечајног повериоца Снежане Филиповић и Ђорђа Миховиловића, адвоката по пуномоћју за 474 поверилаца-бивших запослених
стечајног дужника. .

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало„Termolektro Group” LTD,
Themistokli Dveri 48, P.C. 1066,

Nikozija, Kipar, кога заступа Олга
Турчиновић, адвокат из Београда,

Томаша Јежа бр 11 уместо:
"ZARUBEZHENERGOPROJEKT

EUROPE Limited,Limasol R. Kipar
Александар Мајкић, адвокат из
Београда, ул. Косовска бр. 11

а

У К У П Н О: 0,00 72.524.619,52 72.524.619,52 0,00 0,00 0,00 72.524.619,52 0,00 0,00

714 0,00 57.975.750,00 57.975.750,00 0,00 0,00 0,00 57.975.750,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 14.548.869,52 14.548.869,52 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 14.548.869,52 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу Уговора о зајму.

Правни основ: Уговор о зајму.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио: Уговор о зајму од 24.10.2011. године, Анекс бр. 1 од 30.06.2012. госине, Одлуку председника Управног одбора од 28.12.2011. године, Изјава извршног директора за финансије од 03.11.2011. године и
пријаву кредитног задужења  Споразум о раскиду Уговора о зајму од 20.08.2013. године, Обрачун камате и доказ о уплати средстава

-Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.07.2014. године под редним бројем 714. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник у
целости признаје предметно потраживање.
Признато потраживање у износу од 72.524.619,52  динара се распоредјује у III исплатни ред.

На испитном рочишту одржаном 04.03.2015.године ,потраживање повериоца је оспорено од стране   Милана Радмановића,  заступника стечајног повериоца Снежане Филиповић и Ђорђа Миховиловића, адвоката по пуномоћју за 474 поверилаца-бивших запослених
стечајног дужника. .
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало"LIBERTY INTERNATIONAL
HOLDINGS" LTD  Road Town

Tortola, Britanska Devičanska Ostrva
Александар Мајкић, адвокат из
Београда, ул. Косовска бр. 11

(Hotel "Union")

а

У К У П Н О: 0,00 22.997.287,13 22.997.287,13 0,00 0,00 0,00 19.711.755,00 0,00 3.285.532,13

715 0,00 19.711.755,00 19.711.755,00 0,00 0,00 0,00 19.711.755,00 0,00 Из  достављених
доказа  се  не  може
у т в р д и т и  р о к
враћања зајма, или
д а  ј е  с т е ч а ј н и
поверилац  позвао
дужника  да  дати
за јам  врати ,  те
п р е д м е т н о
потраживање  све
д о  о т в а р а њ а
с т е ч а ј а  н а д
стечајним дужником
н и ј е  н и  б и л о
доспело,  односно
стеча јни  дужник
није  био  у  доцњи,
п а  с т е ч а ј н и
поверилац  нема
право  на  камату.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 3.285.532,13 3.285.532,13 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

3.285.532,13

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на основу уплате износа од 120.000 еур АБЛВ банке од 19.01.2012. године и 50.000 еур  од 25.04.2012. године
Правни основ: Потврде уплате износа од 120.000 еур АБЛВ банке од 19.01.2012. године и 50.000 еур  од 25.04.2012. године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио: Налог за пренос од 19.01.2012. године на износ од 120.000 еур, налог за пренос од 25.04.2012. године износ од 50.000,00 динара, и обрачун камате

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.07.2014. године под редним бројем 715. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник
делимично оспорава потраживање стечајног повериоца, и то у износу од 3.285.532,13 динара на име камате.
Наиме, из достављених доказа се не може утврдити рок враћања зајма, или да је стечајни поверилац позвао дужника да дати зајам врати, те предметно потраживање све до отварања стечаја над стечајним дужником није ни било доспело, односно стечајни дужник није
био у доцњи, па стечајни поверилац нема право на камату.

На испитном рочишту одржаном 04.03.2015.године ,потраживање повериоца је оспорено од стране   Милана Радмановића,  заступника стечајног повериоца Снежане Филиповић и Ђорђа Миховиловића, адвоката по пуномоћју за 474 поверилаца-бивших запослених
стечајног дужника.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоБајовић  Милан из Куршумлије
Куршумлијa, Мала Косаница бб

а

У К У П Н О: 0,00 146.500,39 146.500,39 0,00 0,00 0,00 146.500,39 0,00 0,00

717 0,00 146.500,39 146.500,39 0,00 0,00 0,00 146.500,39 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:  Бенефицирани радни стаж за период 1979-2014
Правни основ: Бенефицирани радни стаж за период 1979-2014
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.07.2014. године под редним бројем 717. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник на
име неуплаеног бенефицираног радног стажа признаје износ од 146.500,39 динара И исти распоређује у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЛазаревић Милан
Адвокат Миодраг и Анђелка

Ђуришић из Ваљева ,
Карађорђева 81

а

У К У П Н О: 0,00 14.457.402,61 14.457.402,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.457.402,61

718 0,00 12.247.767,00 12.247.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.247.767,00 Потраживање  се
односи  на  накнаду
в р е д н о с т и
изведених  радова
на предмету закупа
и  и з г у б љ е н о ј
д о б и т и ,  т е  д а
наканда вредности
изведених  радова
о д  с т р а н е
закуподавца,  овде
стечајног  дужника
н и ј е  у г о в о р е н а .
Такође,  стечајни
п о в е р и л а ц  н и ј е
доставио  доказе
који  се  односе  на
потраживање  на
и м е  и з г у б љ е н е
д о б и т и .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 2.209.635,61 2.209.635,61 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

2.209.635,61

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе.
Правни основ: Уговор о закупу бр. 5518 од 01.08.03, Анекса И, Анекса ИИ и Анекса ИИИ од 17.12.04.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: Тужбу, поднесак тужиоца и решење о прекиду поступка који се води пред Вишим судом у Ваљеву 7/14, Уговор о закупу пословног простора и Анексе I,  II  и III
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 21.07.2014 под редним бројем 718. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 718, стечајни управник
оспорава потраживање стечајног повериоца у целости, будући да се исто потраживање односи на накнаду вредности изведених радова на предмету закупа и изгубљеној добити, те да наканда вредности изведених радова од стране закуподавца, овде стечајног
дужника није уговорена. Такође, стечајни поверилац није доставио доказе који се односе на потраживање на име изгубљене добити.
.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоWallscxlager Gmb&co .KG Bohum,
Republika Nemacka

Адвокат Бранко Арменко,
Кајмачкаланска 13, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 6.608.304,72 6.608.304,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.608.304,72

719 0,00 6.608.304,72 6.608.304,72 0,00 0,00 0,00 0,00 6.608.304,72 По  књиговодству
стечајног  дужника
н е  п о с т о ј и  д у г
стечајног  дужника
према  повериоцу,
к а о  и   д а  и з
д о с т а в љ е н о г
извода  отворених
ставки  није  могуће
утврдити да је исти
потписан,  а  нису
достављени  други
докази  да  је  роба
и с п о р у ч е н а
стечајном дужнику.

Главни 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:  Неизмирене обавезе.
Правни основ: Извод отворених ставки.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију: ИОС са овереним преводом и допис правног претходника стечајног дужника.
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.07.2014 под редним бројем 719. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 719, стечајни управник
оспорава потраживање стечајног повериоца у целости, будући да по књиговодству стечајног дужника не постоји дуг стечајног дужника према повериоцу, као и  да из достављеног извода отворених ставки није могуће утврдити да је исти потписан, а нису достављени
други докази да је роба испоручена стечајном дужнику.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоОроз Татјана
Вишеградска бр.8А, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 538.054,28 538.054,28 0,00 24.998,70 0,00 401.735,58 0,00 111.320,00

721 0,00 508.090,92 508.090,92 0,00 24.998,70 0,00 382.200,39 100.891,83Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 29.963,36 29.963,36 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 19.535,19 0,00

0,00

0,00 0,00

10.428,17

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неплаћена зарада за период од марта 2013.године до марта 2014.године у износу од 267.447,00 динара са законском затезном каматом, регрес у износу од 110.000,00 динара
Правни основ: Неплаћена зарада за период од марта 2013.године до марта 2014.године у износу од 267.447,00 динара са законском затезном каматом, регрес у износу од 110.000,00 динара
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 23.07.2014. године под редним бројем 721. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник у
складу са својом документацијом признаје потраживање стечајног повериоца у целости.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 24.998,70 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРатковић Зора
Лепосавић, С. Јошанца

а

У К У П Н О: 0,00 223.940,00 223.940,00 0,00 0,00 0,00 163.220,00 0,00 60.720,00

722 0,00 223.940,00 223.940,00 0,00 0,00 0,00 163.220,00 60.720,00 П о т р а ж и в а њ е
стечајног повериоца
с е  д е л и м и о
о с п о р а в а .

Главни 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:  Нето плата у износу од 126.960,00 динара, неисплаћена отпремнина пок. Душана Ратковића у износу од 60.720,00 динара и трошкови сахране у износу од 36.260,00 динара, а на основу Решења о наслеђивању
Правни основ: Нето плата у износу од 126.960,00 динара, неисплаћена отпремнина пок. Душана Ратковића у износу од 60.720,00 динара и трошкови сахране у износу од 36.260,00 динара, а на основу Решења о наслеђивању
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставила Уговор о раду пок. Душана Ратковића, фотокопију радне књижице, Решење о наслеђивању Основног суда АП Косово и Метохија Обр.93/14 од 17.03.2014.године рачун за трошкове погреба
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 23.07.2014. године под редним бројем 722. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник је
признао потраживање на име накнаде зараде у изнсу од 126.960,00 динара, док из Решења о наслеђивању и копији радне књижице произилази да је радни однос престао смрћу, па стога није признато потраживање на име отпремнине од 60.720,00 динара, при чему
нема решења о таквом потраживању, а јесу признати трошкови погреба у износу од 36.200,00 динара у смислу члана 119. став 1. тачка 2. Закона о раду.
Признато потраживање у износу  од 163.220,00 динара у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтојановић  Драган
ул. Глише Малетића 31, Шабац

а

У К У П Н О: 0,00 4.264.716,77 4.264.716,77 0,00 79.431,60 0,00 364.274,81 0,00 3.821.010,36

724 0,00 4.045.618,36 4.045.618,36 0,00 70.258,63 0,00 348.390,85 3.626.968,88 У  п о г л е д у
доприноса  стчајни
управник  је  према
с в о ј о ј
д о к у м е н т а ц и ј и
утврдио  да  према
повериоцу  постоји
дуговање  само  у
износу  доприноса
н а  м и н и м а л н е
зараде,  а  такво
п о т р а ж и в а њ е  ј е
о с п о р е н о  и з
разлога што је исто
признато  пореској
управи,  а  из  истог
р а з л о г а  с е
о с п о р а в а ј у  и
п р и ј а в љ е н и
д о п р и н о с и  н а
минималне  зараде
из члана 54. став 4.
тачка 1. .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 219.098,41 219.098,41 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

9.172,97 0,00 15.883,96 0,00

0,00

0,00 0,00

194.041,48

0,00

0,00

Опис потраживања:  зарада за последњих годину дана од пре отварања стечајног поступка, бенефицирани радни стаж, неуплаћени доприноси из члана 54. став 4. тачка 1.

Правни основ: зарада за последњих годину дана од пре отварања стечајног поступка, бенефицирани радни стаж, неуплаћени доприноси из члана 54. став 4. тачка 1.

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Обрачун камате са наведеном траженом зарадом за период од марта 2013.године до марта 2014.године уз накнаду зараде за време коришћења годишњег одмора, фотокопију радне књижице, Уговор о
раду са анексом, Споразум о слању у Уругвај. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 23.07.2014. године под редним бројем 724. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе
пријаве потраживања, стечајни управник у складу са својом евиденцијом дуговања признаје потраживање стечајног повериоца које се заснива на неисплаћеним нето зарадама за април и мај 2013.године у укупном износу 37.696,62 динара са каматом од 5.337,33
динара, као и за зараде остварене у Уругвају. У погледу  доприноса стчајни управник је према својој документацији утврдио да према повериоцу постоји дуговање само у износу доприноса на минималне зараде, а такво потраживање је оспорено из разлога што је исто
признато пореској управи, а из истог разлога се оспоравају и пријављени доприноси на минималне зараде из члана 54. став 4. тачка 1. .
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРадовановић Марко
25.маја бр.7, УБ

а

У К У П Н О: 0,00 3.649.022,14 3.649.022,14 0,00 87.936,37 0,00 340.619,63 0,00 3.220.466,14

725 0,00 3.457.678,63 3.457.678,63 0,00 77.534,52 0,00 319.674,94 3.060.469,17 У  п о г л е д у
доприноса,  који  су
пријављени, исти су
о с п о р е н и  и з
разлога што су као
потраживање  већ
признати  пореској
управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 191.343,51 191.343,51 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.401,85 0,00 20.944,69 0,00

0,00

0,00 0,00

159.996,97

0,00

0,00

Опис потраживања:  бенефицирани радни стаж, неуплаћени доприноси из члана 54. став 4. тачка 1.
Зарада за последњих годину дана од пре отварања стечајног поступка у земљи и Уругвају,

Правни основ: бенефицирани радни стаж, неуплаћени доприноси из члана 54. став 4. тачка 1.
Зарада за последњих годину дана од пре отварања стечајног поступка у земљи И Уругвају,

а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 23.07.2014. године под редним бројем 725. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник у
складу са својом евиденцијом дуговања признаје потраживање стечајног повериоца које се заснива на неисплаћеним нето зарадама  за 2013.године у укупном износу од 285558.24 динара, регресу (74.977,52) са припадајућом каматом И неуплаћеним бенефицираним
радним стажом, а оспорен је износ од 3.220.466,14 динара. У погледу доприноса, који су пријављени, исти су оспорени из разлога што су као потраживање већ признати пореској управи. Признато потраживање у износу од 87.936,37 динара се распоредјује у I исплатни
ред, а износ од 340.619,63 динара у III исплатни ред.
-Поверилац је дана 03.11.2014.године дао предлог за решавање спорног односа путем медијације, о чему ће се стечајни управник изјаснити , уз претходну сагласност Одбора поверилаца .
Дана 04.03.2015.године, одржано је испитно рочиште где је констатовано да је стечајни поверилац у пријави потраживања поднео захтев за медијацију. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.725,
стечајни управник  прихвата  предлог за решавање спорног односа путем медијације.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПантић Милан
Пругово 12372

а

У К У П Н О: 0,00 39.441,05 39.441,05 0,00 39.441,05 0,00 0,00 0,00 0,00

726 0,00 39.441,05 39.441,05 0,00 39.441,05 0,00 0,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Зараде за Мај и Јун 2013 године у земљи и зараде од 26.04.2011. године до  28.08.2011. године.
Правни основ: Зараде за Мај и Јун 2013 године у земљи и зараде од 26.04.2011. године до  28.08.2011. године.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 23.07.2014 под редним бројем 726. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр. 762, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у укупном износу од 39441,05 динара на име неисплаћене зараде у 2013. године у земqи, а оспорио  за износ зарада у Немачкој будући да предметно дуговање не постојиу евиденцији стечајног дужника, Признато
потрживање у износу од 26.928,14 динара се распоређује у I исплатни ред, а износ од 12.512,91 динара у III исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоKOMPANIJA MILENIUM GRUОP
d.o.o. Београд

Кнеза Милоша бр. 82, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 31.010,67 31.010,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.010,67

727 0,00 25.920,00 25.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.920,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 5.090,67 5.090,67 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

5.090,67

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе
Правни основ: Аналитичке картице бр. 028000, бр. 150000 и бр. 206700, ИОС бр. 156, бр. 9113 и бр. 130/3, обавештење од 24.01.2014. године, књиговодствене картице бр. 43050 и бр. 43300
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио следећу документацију:Аналитичке картице бр. 028000, бр. 150000 и бр. 206700, ИОС бр. 156, бр. 9113 и бр. 130/3, обавештење од 24.01.2014. године, књиговодствене картице бр. 43050 и бр. 43300.
-Поверилац истакао постојање услова за компензацију.

-Коментар стечајног управника:

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 23.07.2014 под редним бројем 727. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.727, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца у целости.
Признато потраживање у износу од 31.010,67 динара се распоредјује у III исплатни ред.

Дана 04.03.2015.године, одржано је испитно рочиште где је констатовано да је стечајни поверилац у пријави потраживања пријавио компензацију у износу од 31.010,67 динара. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве
потраживања бр.727, стечајни управник  прихвата компензацију стечајног повериоца у датом износу.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоTERMOELEKTRO PROJEKT DOO

а

У К У П Н О: 0,00 267.225.196,32 267.225.196,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.225.196,32

728 0,00 214.870.142,90 214.870.142,90 0,00 0,00 0,00 0,00 214.870.142,90 Оспорен је износ од
1 8 . 5 4 1 . 4 3 8 , 1 8
д и н а р а ,  и  т о
1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
д и н а р а  н а  и м е
д о с т а в љ е н и х
цесија, будуци да је
исплатом  обавезе
и з  п р е д м е т н и х
правних  послова
поверилац измирио
о б а в е з у  к о ј а  ј е
к о н с т а т о в а н а  у
самој  цесији,  као  и
з а  и з н о с  о д
3.541.438,18 динара
а на име камате на
о с п о р е н о
п о т р а з и в а њ е  и
п о г р е с н о
обраöунате камате

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 52.355.053,42 52.355.053,42 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

52.355.053,42

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања по основу Уговора о зајму и кредиту.
Правни основ: Уговори о зајму бр. 019, бр. 538, бр. 18, бр. 19, бр. 838 и бр. 854, рачуна бр. 94013921, бр. 94014152, бр. 94014162, уговора о зајму и уговора о кредиту од 05.12.2007. године и каматних обрачуна.
а. Потраживања по уговорима о позајмици - девиyни И динарски, рачуни ИФ-94013921, 94014152, 94014162, цесије и асигнације, плаћен ПДВ, уплате на име јемства, осигурања,  Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду
дана 23.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је делимично признао наведено потраживање у износу од 248.683.758,14 динара, а оспорио за износ
од 18.541.438,18 динара, и то 15.000.000,00 динара на име достављених цесија, будуци да је исплатом обавезе из предметних правних послова поверилац измирио обавезу која је констатована у самој цесији, као и за износ од 3.541.438,18 динара а на име камате на
оспорено потразивање и погресно обраöунате камате
На испитном рочишту одржаном 04.03.2015.године , потраживање повериоца је оспорено од стране   Милана Радмановића,  заступника стечајног повериоца Снежане Филиповић , Ђорђа Миховиловића, адвоката по пуномоћју за 474 поверилаца-бивших запослених
стечајног дужника , као и од стране повериоца   Милана Мраковића .
На основу Решења Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године закључен је поступак стечаја над стечајним дужником „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда, а ставом III истог решења ПРЕНОСЕ СЕ потраживања
стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда  која су утврђена закључком Привредног суда у Београду 4 Ст-1811/2013 од 04.03.2015.године о утврђеним потраживањима од дужника стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО“ д.о.о. – у стечају
из Београда, а према проценту учешћа потраживања сваког појединачног повериоца у укупним потраживањима поверилаца III исплатног реда.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоГрадска чистоћа ЈКП Београд
Мије Ковачића 4 Београд

а

У К У П Н О: 0,00 91.315,84 91.315,84 0,00 0,00 0,00 91.315,84 0,00 0,00

728-1 0,00 91.315,84 91.315,84 0,00 0,00 0,00 91.315,84 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:  Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
Правни основ: Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
а. На основу Решења Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године закључен је поступак стечаја над стечајним дужником „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда, а ставом III истог решења ПРЕНОСЕ СЕ потраживања
стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда  која су утврђена закључком Привредног суда у Београду 4 Ст-1811/2013 од 04.03.2015.године о утврђеним потраживањима од дужника стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО“ д.о.о. – у стечају
из Београда, а према проценту учешћа потраживања сваког појединачног повериоца у укупним потраживањима поверилаца III исплатног реда.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПетровић Радослав
село Таково, кога заступа адвокат

Милоје Мојићевић, ул.Краља
Петра првог бр.58, Уб

а

У К У П Н О: 0,00 154.031,59 154.031,59 0,00 0,00 0,00 154.031,59 0,00 0,00

728-2 0,00 154.031,59 154.031,59 0,00 0,00 0,00 154.031,59 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:  Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
Правни основ: Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
а. На основу Решења Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године закључен је поступак стечаја над стечајним дужником „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда, а ставом III истог решења ПРЕНОСЕ СЕ потраживања
стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда  која су утврђена закључком Привредног суда у Београду 4 Ст-1811/2013 од 04.03.2015.године о утврђеним потраживањима од дужника стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО“ д.о.о. – у стечају
из Београда, а према проценту учешћа потраживања сваког појединачног повериоца у укупним потраживањима поверилаца III исплатног реда.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМЕТАЛ-ОБРЕНОВАЦ д.о.о.
Обреновац

Савска 4, Забрежје, Обреновац

а

У К У П Н О: 0,00 9.462.203,31 9.462.203,31 0,00 0,00 0,00 9.462.203,31 0,00 0,00

728-3 0,00 9.462.203,31 9.462.203,31 0,00 0,00 0,00 9.462.203,31 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:  Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
Правни основ: Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
а. На основу Решења Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године закључен је поступак стечаја над стечајним дужником „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда, а ставом III истог решења ПРЕНОСЕ СЕ потраживања
стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда  која су утврђена закључком Привредног суда у Београду 4 Ст-1811/2013 од 04.03.2015.године о утврђеним потраживањима од дужника стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО“ д.о.о. – у стечају
из Београда, а према проценту учешћа потраживања сваког појединачног повериоца у укупним потраживањима поверилаца III исплатног реда.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоАдвокат лазаревић М.Радомир
Метохијска бр.46, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 1.424.422,26 1.424.422,26 0,00 0,00 0,00 1.424.422,26 0,00 0,00

728-4 0,00 1.424.422,26 1.424.422,26 0,00 0,00 0,00 1.424.422,26 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:  Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
Правни основ: Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
а. На основу Решења Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године закључен је поступак стечаја над стечајним дужником „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда, а ставом III истог решења ПРЕНОСЕ СЕ потраживања
стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда  која су утврђена закључком Привредног суда у Београду 4 Ст-1811/2013 од 04.03.2015.године о утврђеним потраживањима од дужника стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО“ д.о.о. – у стечају
из Београда, а према проценту учешћа потраживања сваког појединачног повериоца у укупним потраживањима поверилаца III исплатног реда.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоГРАДСКА УПРАВА ГРАДА
БЕОГРАДА, СЕКРЕТЕРИЈАТ ЗА
ФИНАНСИЈЕ, УПРАВА ЈАВНИХ

ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА,Трг
Николе Пашића бр. 6

кога заступа Градско јавно
правобранилаштво Београд, ул.

Тиршова бр. 3

а

У К У П Н О: 0,00 188.845,03 188.845,03 0,00 0,00 0,00 188.845,03 0,00 0,00

728-5 0,00 188.845,03 188.845,03 0,00 0,00 0,00 188.845,03 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:  Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
Правни основ: Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
а. На основу Решења Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године закључен је поступак стечаја над стечајним дужником „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда, а ставом III истог решења ПРЕНОСЕ СЕ потраживања
стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда  која су утврђена закључком Привредног суда у Београду 4 Ст-1811/2013 од 04.03.2015.године о утврђеним потраживањима од дужника стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО“ д.о.о. – у стечају
из Београда, а према проценту учешћа потраживања сваког појединачног повериоца у укупним потраживањима поверилаца III исплатног реда.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЖељко Пешут ПР, Београд
Браће Радовановића 32, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 766.958,85 766.958,85 0,00 0,00 0,00 766.958,85 0,00 0,00

728-6 0,00 766.958,85 766.958,85 0,00 0,00 0,00 766.958,85 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:  Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
Правни основ: Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
а. На основу Решења Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године закључен је поступак стечаја над стечајним дужником „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда, а ставом III истог решења ПРЕНОСЕ СЕ потраживања
стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда  која су утврђена закључком Привредног суда у Београду 4 Ст-1811/2013 од 04.03.2015.године о утврђеним потраживањима од дужника стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО“ д.о.о. – у стечају
из Београда, а према проценту учешћа потраживања сваког појединачног повериоца у укупним потраживањима поверилаца III исплатног реда.

416



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСантрач  Александар
Петра Мартиновића 37/14,Београд

кога заступа Данило Пашајлић,
адвокат из Београда, ул. Османа

Ђикића бр.32

а

У К У П Н О: 0,00 70.140,16 70.140,16 0,00 0,00 0,00 70.140,16 0,00 0,00

728-7 0,00 70.140,16 70.140,16 0,00 0,00 0,00 70.140,16 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:  Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
Правни основ: Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
а. На основу Решења Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године закључен је поступак стечаја над стечајним дужником „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда, а ставом III истог решења ПРЕНОСЕ СЕ потраживања
стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда  која су утврђена закључком Привредног суда у Београду 4 Ст-1811/2013 од 04.03.2015.године о утврђеним потраживањима од дужника стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО“ д.о.о. – у стечају
из Београда, а према проценту учешћа потраживања сваког појединачног повериоца у укупним потраживањима поверилаца III исплатног реда.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТермоелектро доо у стечају
Београд

Уралска 9, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 2.824.761,18 2.824.761,18 0,00 0,00 0,00 2.824.761,18 0,00 0,00

728-8 0,00 2.824.761,18 2.824.761,18 0,00 0,00 0,00 2.824.761,18 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:  Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
Правни основ: Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
а. На основу Решења Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године закључен је поступак стечаја над стечајним дужником „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда, а ставом III истог решења ПРЕНОСЕ СЕ потраживања
стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда  која су утврђена закључком Привредног суда у Београду 4 Ст-1811/2013 од 04.03.2015.године о утврђеним потраживањима од дужника стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО“ д.о.о. – у стечају
из Београда, а према проценту учешћа потраживања сваког појединачног повериоца у укупним потраживањима поверилаца III исплатног реда.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПривредни суд у Београду
11000 Београд, Масарикова бр. 2

а

У К У П Н О: 0,00 130.448,33 130.448,33 0,00 0,00 0,00 130.448,33 0,00 0,00

728-9 0,00 130.448,33 130.448,33 0,00 0,00 0,00 130.448,33 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:  Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
Правни основ: Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
а. На основу Решења Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године закључен је поступак стечаја над стечајним дужником „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда, а ставом III истог решења ПРЕНОСЕ СЕ потраживања
стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда  која су утврђена закључком Привредног суда у Београду 4 Ст-1811/2013 од 04.03.2015.године о утврђеним потраживањима од дужника стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО“ д.о.о. – у стечају
из Београда, а према проценту учешћа потраживања сваког појединачног повериоца у укупним потраживањима поверилаца III исплатног реда.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтојков Мирко
Браће Вујића бр.16, Чока

а

У К У П Н О: 0,00 1.468.554,84 1.468.554,84 0,00 0,00 0,00 1.468.554,84 0,00 0,00

728-10 0,00 1.468.554,84 1.468.554,84 0,00 0,00 0,00 1.468.554,84 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:  Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
Правни основ: Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
а. На основу Решења Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године закључен је поступак стечаја над стечајним дужником „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда, а ставом III истог решења ПРЕНОСЕ СЕ потраживања
стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда  која су утврђена закључком Привредног суда у Београду 4 Ст-1811/2013 од 04.03.2015.године о утврђеним потраживањима од дужника стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО“ д.о.о. – у стечају
из Београда, а према проценту учешћа потраживања сваког појединачног повериоца у укупним потраживањима поверилаца III исплатног реда.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоVIP MOBILE д.о.о. Београд
Милутина Миланковића 1Ж, Нови

Београд

а

У К У П Н О: 0,00 506.090,23 506.090,23 0,00 0,00 0,00 506.090,23 0,00 0,00

728-11 0,00 506.090,23 506.090,23 0,00 0,00 0,00 506.090,23 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:  Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
Правни основ: Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
а. На основу Решења Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године закључен је поступак стечаја над стечајним дужником „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда, а ставом III истог решења ПРЕНОСЕ СЕ потраживања
стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда  која су утврђена закључком Привредног суда у Београду 4 Ст-1811/2013 од 04.03.2015.године о утврђеним потраживањима од дужника стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО“ д.о.о. – у стечају
из Београда, а према проценту учешћа потраживања сваког појединачног повериоца у укупним потраживањима поверилаца III исплатног реда
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоTERMOELEKTRO GROUP LIMITED
Themistokli Dervi 48, P.C. 1066,

Никозија, Кипар, кога заступа Олга
Турчиновић, адвокат из Београда,

Томаша Јежа 11

а

У К У П Н О: 0,00 41.645.931,90 41.645.931,90 0,00 0,00 0,00 41.645.931,90 0,00 0,00

728-12 0,00 41.645.931,90 41.645.931,90 0,00 0,00 0,00 41.645.931,90 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:  Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
Правни основ: Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
а. На основу Решења Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године закључен је поступак стечаја над стечајним дужником „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда, а ставом III истог решења ПРЕНОСЕ СЕ потраживања
стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда  која су утврђена закључком Привредног суда у Београду 4 Ст-1811/2013 од 04.03.2015.године о утврђеним потраживањима од дужника стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО“ д.о.о. – у стечају
из Београда, а према проценту учешћа потраживања сваког појединачног повериоца у укупним потраживањима поверилаца III исплатног реда.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоТелеком Србија а.д. Београд
Таковска бр.2

а

У К У П Н О: 0,00 10.190,69 10.190,69 0,00 0,00 0,00 10.190,69 0,00 0,00

728-13 0,00 10.190,69 10.190,69 0,00 0,00 0,00 10.190,69 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:  Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
Правни основ: Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
а. На основу Решења Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године закључен је поступак стечаја над стечајним дужником „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда, а ставом III истог решења ПРЕНОСЕ СЕ потраживања
стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда  која су утврђена закључком Привредног суда у Београду 4 Ст-1811/2013 од 04.03.2015.године о утврђеним потраживањима од дужника стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО“ д.о.о. – у стечају
из Београда, а према проценту учешћа потраживања сваког појединачног повериоца у укупним потраживањима поверилаца III исплатног реда.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоХрбачек  Верица
Земун, ул. Карловачка бр. 43

а

У К У П Н О: 0,00 89.416,03 89.416,03 0,00 0,00 0,00 89.416,03 0,00 0,00

728-14 0,00 89.416,03 89.416,03 0,00 0,00 0,00 89.416,03 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:  Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
Правни основ: Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
а. На основу Решења Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године закључен је поступак стечаја над стечајним дужником „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда, а ставом III истог решења ПРЕНОСЕ СЕ потраживања
стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда  која су утврђена закључком Привредног суда у Београду 4 Ст-1811/2013 од 04.03.2015.године о утврђеним потраживањима од дужника стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО“ д.о.о. – у стечају
из Београда, а према проценту учешћа потраживања сваког појединачног повериоца у укупним потраживањима поверилаца III исплатног реда.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоФилиповић  Сретен
Предајани, Седмог септембра 53

а

У К У П Н О: 0,00 23.344,06 23.344,06 0,00 0,00 0,00 23.344,06 0,00 0,00

728-15 0,00 23.344,06 23.344,06 0,00 0,00 0,00 23.344,06 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:  Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
Правни основ: Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
а. На основу Решења Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године закључен је поступак стечаја над стечајним дужником „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда, а ставом III истог решења ПРЕНОСЕ СЕ потраживања
стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда  која су утврђена закључком Привредног суда у Београду 4 Ст-1811/2013 од 04.03.2015.године о утврђеним потраживањима од дужника стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО“ д.о.о. – у стечају
из Београда, а према проценту учешћа потраживања сваког појединачног повериоца у укупним потраживањима поверилаца III исплатног реда.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоCONFITRADE SA Lozana,
Švajcarska

кога заступа Адвокат Олга
Турчиновић макевић из Београда,

ул.Томаша Јежа бр.11/4

а

У К У П Н О: 0,00 189.827.103,85 189.827.103,85 0,00 0,00 0,00 189.827.103,85 0,00 0,00

728-16 0,00 189.827.103,85 189.827.103,85 0,00 0,00 0,00 189.827.103,85 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:  Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
Правни основ: Решење Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године којим се преносе потраживања стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда
а. На основу Решења Привредног суда у Београду посл.број 8 Ст 254/2016 од 23.11.2018.године закључен је поступак стечаја над стечајним дужником „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда, а ставом III истог решења ПРЕНОСЕ СЕ потраживања
стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. – у стечају из Београда  која су утврђена закључком Привредног суда у Београду 4 Ст-1811/2013 од 04.03.2015.године о утврђеним потраживањима од дужника стечајног дужника „ТЕРМОЕЛЕКТРО“ д.о.о. – у стечају
из Београда, а према проценту учешћа потраживања сваког појединачног повериоца у укупним потраживањима поверилаца III исплатног реда.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено остало"OKOV PLUS" d.o.o. Beograd
Београд, ул.Бирчанинова бр.11

а

У К У П Н О: 0,00 14.443,95 14.443,95 0,00 0,00 0,00 14.443,95 0,00 0,00

729 0,00 11.649,00 11.649,00 0,00 0,00 0,00 11.649,00 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 2.794,95 2.794,95 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.794,95 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Цена за подату робу по рачуну 07 20-00124  4 од 26.03.2013.године
Правни основ: Цена за подату робу по рачуну 07 20-00124  4 од 26.03.2013.године
а. Стечајни поврилац је осим пријаве потраживања доставио рачун бр.07 20-00124  4 од 26.03.2013.године са потписаном отпремницом, као и обрачун камате
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 22.07.2014. године под редним бројем 729. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања бр.729 стечајни управник
је пријављено потраживање признао у целости.
Признато потраживање у износу од 14.448,95 динара распоређује се у III исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВујић Дејан
Смедерево Стишња 1

а

У К У П Н О: 0,00 535.796,13 535.796,13 0,00 0,00 0,00 535.796,13 0,00 0,00

730 0,00 535.796,13 535.796,13 0,00 0,00 0,00 535.796,13 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:  Радни стаж за период 02.04.2008-26.08.13
Правни основ: Радни стаж за период 02.04.2008-26.08.13
а. На основу достављене документације и анализе пријаве потраживања, стечајни управник признаје  потраживање на име доприноса у износу од 535.796,13 и исто разврстава у III исплатни ред.
Припадајући доприноси у складу са чланом 54. st. 4. t. 1 су признати надлежној Пореској управи.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПешић Зоран
Панчево, Јабука, ул. ЈНА 12

а

У К У П Н О: 0,00 2.812.506,25 2.812.506,25 0,00 44.416,68 0,00 500.383,84 0,00 2.267.705,73

731 0,00 2.771.564,25 2.771.564,25 0,00 39.560,00 0,00 493.441,29 2.238.562,96 Стечајни  управник
д е л и м и ч н о
о с п о р а в а
п р и ј а в љ е н о
п о т р а ж и в а њ е
с т е ч а ј н о г
п о в е р и о ц а .

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 40.942,00 40.942,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.856,68 0,00 6.942,55 0,00

0,00

0,00 0,00

29.142,77

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неисплаћена зарада у динарској противвредности од 21.600,00 евра-2.505.600,00 динара на дан 24.07.2014.године,  са каматом од 40.942,00 динара; неисплаћени доприоси за период од 2009.године до 17.03.2014.године
Правни основ: Неисплаћена зарада у динарској противвредности од 21.600,00 евра-2.505.600,00 динара на дан 24.07.2014.године,  са каматом од 40.942,00 динара; неисплаћени доприоси за период од 2009.године до 17.03.2014.године
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Уговор о раду од 11.05.2005.године са Анексом од 28.02.2011.године, Споразум са радником који се шаље у Уругвај

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године под редним бројем 731. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник
признаје потраживање стечајног повериоца на име неисплаћених зарада за рад у иностранству у износу од 215498,90 динара са припадајућом каматом и износом од 51628.14 динара на име зараде у земљи, док оспорава потраживање по том основу у преосталом делу
јер такав дуг не постоји према евиденцији стечајног дућника. У погледу доприноса признато је потраживање у висини дугованих допрноса према евиденцији стечајног дужнка, а умањено за неуплаћене доприносе на минималне зараде у последње две године пошто је
такво потраживање већ признато пореској управи и исти износ од 265.383,84 динара биће исплаћен надлежном републичком фонду за рачун повериоца.
Признато потраживање у износу од 44.416,68 динара се распоређује у I исплатни ред, а од 500.383,84 динара се распоредјује у III исплатни ред.
По Решењу привредног суда у Београду посл.бр.36 П-5211/2018 од 04.12.2018.године, тужба се сматра повученом.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВучуровић  Данило
Смедерево, ул. Грачаничка бр.13

а

У К У П Н О: 0,00 429.713,34 429.713,34 0,00 0,00 0,00 375.283,34 0,00 54.430,00

732 0,00 417.758,54 417.758,54 0,00 0,00 0,00 363.328,54 54.430,00 У  п о г л е д у
доприноса признато
је  потраживање  у
висини неуплаћених
д о п р и н о с а ,  а
у м а њ е н о  и
о с п о р е н о  з а
н е у п л а ћ е н е
д о п р и н о с е  н а
минималне  зараде
у  последње  две
године  пошто  је
такво потраживање
в е ћ  п р и з н а т о
пореско ј  управи.
П о т р а ж и в а њ е  у
и з н о с у  о д
375.283,34  динара
је сврстано у трећи
исплатни ред.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 11.954,80 11.954,80 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 11.954,80 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Регрес са припадајућом каматом  и неуплаћени доприноси РФ ПИО
Правни основ: Регрес са припадајућом каматом  и неуплаћени доприноси РФ ПИО
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио фотокопију радне књижице и уверења РФ ПИО

-Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 23.07.2014. године под редним бројем 732. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања, стечајни управник у
складу са својом документацијом признаје потраживање стечајног повериоца на регреса са припадајућом каматом. У погледу доприноса признато је потраживање у висини неуплаћених доприноса, а умањено и оспорено за неуплаћене доприносе на минималне зараде
у последње две године пошто је такво потраживање већ признато пореској управи. Потраживање у износу од 375.283,34 динара је сврстано у трећи исплатни ред.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВаић  Витомир
Обреновац, ул.Војводе Путника

бр.8

а

У К У П Н О: 0,00 571.000,00 571.000,00 0,00 143.588,66 0,00 427.411,34 0,00 0,00

733 0,00 571.000,00 571.000,00 0,00 143.588,66 0,00 427.411,34 0,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име неисплаћених зарада и отпремнине
Правни основ: Потраживање на име неисплаћених зарада и отпремнине
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио копију личне карте, обрачун зараде, копију чековне картице, копију Решења бр. ХР-38/22-13 од 22.11.2013.год о признавању права на отпремнину, копију радне књижице..

Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је у
целости признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде, а остатак признатог потраживања (зараде И отпремнина) је сврстан у трећи исплатни ред.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРајовић Славољуб
Малa Моштаницa, ул. Крајинска

бр.014

а

У К У П Н О: 0,00 625.695,68 625.695,68 0,00 45.315,52 0,00 431.246,94 0,00 149.133,22

734 0,00 505.695,68 505.695,68 0,00 45.315,52 0,00 401.651,97 58.728,19 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног дужника.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 120.000,00 120.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 29.594,97 0,00

0,00

0,00 0,00

90.405,03

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име неисплаћених зарада, регреса, отпремнине
Правни основ: Потраживање на име неисплаћених зарада, регреса, отпремнине
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио  копију личне карте и радне књижице, Решење о праву на отпремнину
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања на име више
обрачунате камате оспорен.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 45.315,52 динара.

423



ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА,
ПОРЕСКА УПРАВА, ЦЕНТАР ЗА
ВЕЛИКЕ ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ

БЕОГРАД
Краља Милана бр. 5, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 52.520.116,76 52.520.116,76 0,00 21.986.987,74 0,00 0,00 0,00 30.533.129,02

735 0,00 49.321.573,17 49.321.573,17 0,00 21.986.987,74 0,00 0,00 27.334.585,43Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 3.198.543,59 3.198.543,59 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

3.198.543,59

0,00

0,00

Опис потраживања:  Неизмирене обавезе по основу пореза и доприноса.
Правни основ: Неизмирене обавезе по основу пореза и доприноса.
а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања није доставио никакву документацију.
-Коментар стечајног управника:
Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014 под редним бројем 735. На основу расположиве документације и након извршене анализе пријаве потраживања бр.735, стечајни управник признаје
потраживање стечајног повериоца у целости.

У складу са потписаним Уговором о преузимању испуњења дел.бр.714 од 14.06.2018.године закљученим у Београду између  стечајног дужника ТЕРМОЕЛЕКТРО доо Београд - у стечају и TERMOELEKTRO GROUP LIMITED, Matični broj HE 236328,Themistokli Dervi 48,
P.C. 1066,Nicosia,Kipar као преузималац испуњења.
Чланом 2 наведеног уговора Преузималац испуњења се обавезује према Дужнику да ће обавезу у износу од 19.977.144,00 динара исплатити Фонду солидарности, док ће преостали износ од 24.183.284,95 динара исплатити стечајном повериоцу, Министарство
финансија, Пореска управа – филијала Палилула а који износи чине укупан дуг Дужника према стечајном повериоцу, Министарство финансија, Пореска управа – филијала Палилула, који је утврђен у првом исплатном реду, у износу од 44.160.428,95 динара.
За обавезе Дужника према стечајном повериоцу Министарство финансија, Пореска управа – филијала Палилула које су утврђене у трећем исплатном реду у износу од 8.359.687,81 динара, Преузималац испуњења ступа на место Фонда солидарности и намириће се
сходно правилима стечајног поступка, приликом коначне деобе имовине стечајног дужника.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоАгбаба  Мирјана
Пожешка бр. 96, Београд

а

У К У П Н О: 0,00 2.756.385,95 2.756.385,95 0,00 128.695,57 0,00 1.601.060,31 0,00 1.026.630,07

736 0,00 2.300.579,84 2.300.579,84 0,00 121.440,00 0,00 1.557.772,15 621.367,69 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 455.806,11 455.806,11 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

7.255,57 0,00 43.288,16 0,00

0,00

0,00 0,00

405.262,38

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа, са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа, са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоАндрић  Милорад
Заступник Ђорђе Михаиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.527.181,00 2.527.181,00 0,00 49.805,21 0,00 934.979,15 0,00 1.542.396,64

737 0,00 2.015.363,07 2.015.363,07 0,00 49.805,21 0,00 899.749,29 1.065.808,57 Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 511.817,93 511.817,93 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 35.229,86 0,00

0,00

0,00 0,00

476.588,07

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа, са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа, са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 111.320,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 49.805,21 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоАнтић  Љутица
Заступник  Ђорђе Миховиловић, из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.866.707,30 1.866.707,30 0,00 77.375,94 0,00 521.920,36 0,00 1.267.411,00

738 0,00 1.427.804,53 1.427.804,53 0,00 77.375,94 0,00 503.319,91 847.108,68 Износ пријављеног
п о т р а ж и в а њ а  ј е
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 438.902,77 438.902,77 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 18.600,45 0,00

0,00

0,00 0,00

420.302,32

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа, са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа, са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоБабић  Нада
Кога заступа  Ђорђе Миховиловић,

из Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.552.351,56 1.552.351,56 0,00 4.434,40 0,00 1.217.004,56 0,00 330.912,60

739 0,00 1.329.510,12 1.329.510,12 0,00 4.434,40 0,00 1.192.779,24 132.296,48 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  ј е
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 222.841,44 222.841,44 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 24.225,32 0,00

0,00

0,00 0,00

198.616,12

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа, са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа, са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.
НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I и III исплатном реду оспорен је у износу од 128.744,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном
повериоцу од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 4434,40 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоБенгин  Светлана
Заступник  Ђорђе Миховиловић, из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.849.133,67 1.849.133,67 0,00 79.660,94 0,00 973.308,29 0,00 796.164,44

740 0,00 1.591.558,32 1.591.558,32 0,00 79.660,94 0,00 936.535,58 575.361,80 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 257.575,35 257.575,35 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 36.772,71 0,00

0,00

0,00 0,00

220.802,64

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа, са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа, са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.
НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 175.208,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 79660,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоБожанић  Драган
Заступник  Ђорђе Миховиловић, из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.473.925,84 1.473.925,84 0,00 7.428,00 0,00 898.886,47 0,00 567.611,37

741 0,00 1.257.228,77 1.257.228,77 0,00 7.428,00 0,00 878.509,91 371.290,86 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  ј е
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 216.697,07 216.697,07 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.376,56 0,00

0,00

0,00 0,00

196.320,51

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа, са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа, са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 7.428,00 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоДамјановић  Вукадин
из Шида, ул. Светог Саве бр.2,

кога заступа адвокат Ђорђе
Миховиловић, из Београда, ул.
Патријарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.582.357,37 1.582.357,37 0,00 76.901,79 0,00 613.597,86 0,00 891.857,72

742 0,00 1.183.266,80 1.183.266,80 0,00 76.901,79 0,00 591.905,85 514.459,16 Д е о  и з н о с а
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 399.090,57 399.090,57 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 21.692,01 0,00

0,00

0,00 0,00

377.398,56

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање Из радног односа, са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа, са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76.901,79 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЂуровић  Гојко
Заступник  Ђорђе Миховиловић, из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.291.056,11 1.291.056,11 0,00 3.545,46 0,00 352.487,89 0,00 935.022,76

744 0,00 915.912,25 915.912,25 0,00 3.545,46 0,00 340.321,40 572.045,39 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 375.143,86 375.143,86 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.166,49 0,00

0,00

0,00 0,00

362.977,37

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа, са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа, са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 3.545,46 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЕраковић  Коса
Заступник  Ђорђе Миховиловић, из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.013.522,17 1.013.522,17 0,00 56.652,18 0,00 279.322,97 0,00 677.547,02

745 0,00 860.996,02 860.996,02 0,00 56.652,18 0,00 266.270,59 538.073,25 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  ј е
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 152.526,15 152.526,15 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.052,38 0,00

0,00

0,00 0,00

139.473,77

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа, са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа, са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 56652,18 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКрчић  Драго

а

У К У П Н О: 0,00 2.136.319,91 2.136.319,91 0,00 21.358,00 0,00 913.298,39 0,00 1.201.663,52

746 0,00 1.677.146,44 1.677.146,44 0,00 21.358,00 0,00 883.992,13 771.796,31 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  ј е
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 459.173,47 459.173,47 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 29.306,26 0,00

0,00

0,00 0,00

429.867,21

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа, са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа, са каматом
а. Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу
са одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 21.358,00 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоКујовић  Драган
Заступник  Ђорђе Миховиловић, из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.214.506,24 2.214.506,24 0,00 41.161,10 0,00 599.163,87 0,00 1.574.181,27

747 0,00 1.476.578,13 1.476.578,13 0,00 41.161,10 0,00 582.890,77 852.526,26 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  ј е
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 737.928,11 737.928,11 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 16.273,10 0,00

0,00

0,00 0,00

721.655,01

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа, са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа, са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 41.161,10 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМихаиловић  Зоран
Заступник  Ђорђе Миховиловић, из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.108.585,08 1.108.585,08 0,00 77.169,91 0,00 488.099,76 0,00 543.315,41

748 0,00 944.956,74 944.956,74 0,00 77.169,91 0,00 467.231,52 400.555,31 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  ј е
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 163.628,34 163.628,34 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.868,24 0,00

0,00

0,00 0,00

142.760,10

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа, са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа, са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.169,91 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМијачевић  Срето
Заступник  Ђорђе Миховиловић, из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 2.083.598,96 2.083.598,96 0,00 4.122,55 0,00 575.470,73 0,00 1.504.005,68

749 0,00 1.710.445,72 1.710.445,72 0,00 4.122,55 0,00 563.103,83 1.143.219,34 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  ј е
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 373.153,24 373.153,24 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.366,90 0,00

0,00

0,00 0,00

360.786,34

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа, са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа, са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 4.122,55 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМилић  Славиша
Заступник  Ђорђе Миховиловић, из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.392.889,64 1.392.889,64 0,00 72.418,13 0,00 615.482,51 0,00 704.989,00

750 0,00 1.002.021,85 1.002.021,85 0,00 72.418,13 0,00 590.693,22 338.910,50 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  ј е
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 390.867,79 390.867,79 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 24.789,29 0,00

0,00

0,00 0,00

366.078,50

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа, са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа, са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоМилићевић  Радисав
Заступник  Ђорђе Миховиловић, из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.084.207,36 1.084.207,36 0,00 0,00 0,00 528.515,71 0,00 555.691,65

751 0,00 734.748,07 734.748,07 0,00 0,00 0,00 515.076,22 219.671,85 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  ј е
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 349.459,29 349.459,29 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.439,49 0,00

0,00

0,00 0,00

336.019,80

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа, са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа, са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоПетровић  Драган
Заступник  Ђорђе Миховиловић, из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.151.468,88 1.151.468,88 0,00 77.257,32 0,00 913.255,06 0,00 160.956,50

754 0,00 1.000.390,20 1.000.390,20 0,00 77.257,32 0,00 871.145,20 51.987,68 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  ј е
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 151.078,68 151.078,68 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 42.109,86 0,00

0,00

0,00 0,00

108.968,82

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа, са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа, са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.257,32 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРашковић  Момчило
кога заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 1.252.321,74 1.252.321,74 0,00 77.370,17 0,00 779.654,79 0,00 395.296,78

756 0,00 875.866,27 875.866,27 0,00 77.370,17 0,00 766.351,32 32.144,78 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 376.455,47 376.455,47 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.303,47 0,00

0,00

0,00 0,00

363.152,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа, са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа, са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 77.370,17 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоРашковић  Владимир
кога заступа Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патријарха Димитрија 139

а

У К У П Н О: 0,00 1.300.975,05 1.300.975,05 0,00 122.450,17 0,00 203.887,11 0,00 974.637,77

757 0,00 932.390,19 932.390,19 0,00 109.514,95 0,00 190.583,64 632.291,60 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 368.584,86 368.584,86 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

12.935,22 0,00 13.303,47 0,00

0,00

0,00 0,00

342.346,17

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа, са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа, са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСкоко  Сања
Заступник  Ђорђе Миховиловић, из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.379.647,98 1.379.647,98 0,00 11.794,40 0,00 649.387,06 0,00 718.466,52

758 0,00 1.184.344,70 1.184.344,70 0,00 11.794,40 0,00 629.238,46 543.311,84 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  ј е
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 195.303,28 195.303,28 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20.148,60 0,00

0,00

0,00 0,00

175.154,68

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа, са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа, са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 11.794,40 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтојанчевић  Добрица
Заступник  Ђорђе Миховиловић, из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 3.008.798,68 3.008.798,68 0,00 55.154,74 0,00 820.267,46 0,00 2.133.376,48

759 0,00 2.410.223,71 2.410.223,71 0,00 55.154,74 0,00 781.739,27 1.573.329,70 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  ј е
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 598.574,97 598.574,97 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 38.528,19 0,00

0,00

0,00 0,00

560.046,78

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа, са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа, са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 55.154,74 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтојанчић  Младен
Заступник  Ђорђе Миховиловић, из

Београда, ул. Патријарха
Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.470.965,70 1.470.965,70 0,00 0,00 0,00 501.258,25 0,00 969.707,45

760 0,00 1.059.151,64 1.059.151,64 0,00 0,00 0,00 488.980,34 570.171,30 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 411.814,06 411.814,06 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.277,91 0,00

0,00

0,00 0,00

399.536,15

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа, са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа, са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтојановић Марко
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 999.484,94 999.484,94 0,00 0,00 0,00 382.574,35 0,00 616.910,59

761 0,00 849.646,98 849.646,98 0,00 0,00 0,00 368.503,54 481.143,44 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 149.837,96 149.837,96 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 14.070,81 0,00

0,00

0,00 0,00

135.767,15

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтојановић Милан
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 827.319,65 827.319,65 0,00 6.362,16 0,00 650.603,99 0,00 170.353,50

762 0,00 686.906,32 686.906,32 0,00 6.362,16 0,00 637.452,24 43.091,92 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  ј е
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 140.413,33 140.413,33 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.151,75 0,00

0,00

0,00 0,00

127.261,58

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред. Доприноси по минималној основици за последње две године су
оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 47.432,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу од
стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 6.362,16 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтојановић Миле
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.468.239,96 1.468.239,96 0,00 0,00 0,00 332.377,71 0,00 1.135.862,25

763 0,00 1.082.491,34 1.082.491,34 0,00 0,00 0,00 320.163,62 762.327,72 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 385.748,62 385.748,62 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 12.214,09 0,00

0,00

0,00 0,00

373.534,53

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да поверилац нема преостало потраживање у првом 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. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВашчанин Јелена
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.479.218,86 1.479.218,86 0,00 76.900,94 0,00 670.197,93 0,00 732.119,99

765 0,00 1.275.295,53 1.275.295,53 0,00 76.900,94 0,00 648.054,84 550.339,75 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  ј е
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 203.923,33 203.923,33 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 22.143,09 0,00

0,00

0,00 0,00

181.780,24

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.

НАПОМЕНА: Део првобитно признатог потраживања стечајног повериоца у I исплатном реду оспорен је у износу од 178.112,00 динара, у складу са захтевом Фонда солидарности од дана 06.08.2014. године, будући да је наведени износ исплаћен стечајном повериоцу
од стране Фонда солидарности, а за који износ Фонд солидарности ступа на место стечајног повериоца.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 76900,94 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоВуксановић Драган
Заступник Ђорђе Миховиловић,

адвокат из Београда, ул.
Патрујарха Димитрија бр.139

а

У К У П Н О: 0,00 1.347.239,10 1.347.239,10 0,00 25.521,10 0,00 922.154,27 0,00 399.563,73

766 0,00 1.154.951,26 1.154.951,26 0,00 25.521,10 0,00 892.733,65 236.696,51 Преостали  износ
п р и ј а в љ е н о г
п о т р а ж и в а њ а  ј е
оспорен обзиром да
исти  не  постоји  у
пословним књигама
стечајног  дужника.
Д о п р и н о с и  п о
м и н и м а л н о ј
о с н о в и ц и  з а
п о с л е д њ е  д в е
године су оспорени
будући  да  су  исти
признати надлежној
пореској управи.

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 192.287,84 192.287,84 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 29.420,62 0,00

0,00

0,00 0,00

162.867,22

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из радног односа са каматом
Правни основ: Потраживање из радног односа са каматом
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 24.07.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
делимично признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне зараде са припадајућом каматом, а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред, док је преостали износ пријављеног потраживања оспорен обзиром
да исти не постоји у пословним књигама стечајног дужника. Доприноси по минималној основици за последње две године су оспорени будући да су исти признати надлежној пореској управи.

Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 25521,10 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСтевановић Оцокољић  Мирјана
ул. Сланачки пут 133Ј

а

У К У П Н О: 0,00 1.608.675,02 1.608.675,02 0,00 17.640,18 0,00 1.120.592,33 0,00 470.442,51

772 0,00 1.579.651,85 1.579.651,85 0,00 17.640,18 0,00 1.097.684,05 464.327,62 У  п о г л е д у
доприноса  које  је
стечајни поверилац
пријавио  у  складу
са чл 54.ст. 4. т.1 -,
а  т а к в о
п о т р а ж и в а њ е  ј е
о с п о р е н о  и з
разлога што је исто
признато  пореској
управи

Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 29.023,17 29.023,17 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 22.908,28 0,00

0,00

0,00 0,00

6.114,89

0,00

0,00

Опис потраживања:  Зарада за 07.-12 2013. године, неуплаћени доприноси за 2008-2013. годину,  регрес за
2011-2013, превоз за 09.-12.2013. године

Правни основ: Зарада за 07.-12 2013. године, неуплаћени доприноси за 2008-2013. годину,  регрес за
2011-2013, превоз за 09.-12.2013. године

а. Стечајни поверилац је поред пријаве потраживања доставио Обрачун камате са наведеном траженом зарадом за период од марта 2013.године до марта 2014.године уз накнаду зараде за време коришћења годишњег одмора, фотокопију радне књижице, Уговор о
раду са анексом. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 17.07.2014. године под редним бројем 771. На основу расположиве и достављене документације, и након извршене анализе пријаве потраживања,
стечајни управник у складу са својом евиденцијом дуговања признаје потраживање стечајног повериоца које се заснива на неисплаћеним нето зарадама за 2013.године, регрес за 2011-2013, И превоз , са припадајућим каматама И неуплаћеним доприносом у 2011-2013
години. У погледу доприноса које је стечајни поверилац пријавио у складу са чл 54.ст. 4. т.1 -, а такво потраживање је оспорено из разлога што је исто признато пореској управи
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 17.640,18 динара.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоЧоловић Милан
Ново Милошево

а

У К У П Н О: 0,00 819.480,64 819.480,64 0,00 59.602,17 0,00 580.478,47 0,00 179.400,00

775 0,00 819.480,64 819.480,64 0,00 59.602,17 0,00 580.478,47 179.400,00Главни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на основу зарада, регреса
Правни основ: Потраживање из радног односа.
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 14.05.2014. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
признао наведено потраживање,тако што су у први исплатни ред сврстане минималне нето зараде , а остатак признатог потраживања је сврстан у трећи исплатни ред.
Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место повериоца коме је у складу са
одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада од стране Фонда солидарности, тако да преостало потраживање повериоца у првом исплатном реду износи 59.602,17 динара.

ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоСавић Љубица
Угриновачки Пут 65-П,Београд,

чији је пуномоћник Горан Белић из
Београда, Косовска 16

а

У К У П Н О: 0,00 369.507,18 369.507,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.507,18

776 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 НеблаговременаГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 69.507,18 69.507,18 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

69.507,18

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потрживање на име накнаде нематеријалне штете
Правни основ: Делимична пресуда Првог основног суда у Београду 8 П 64430/2010 од 19.12.2012.год
а. Поверилац стечајног дужника поднео је пријаву потраживања Привредном суду у Београду дана 25.02.2015. године. Након извршене анализе пријаве потраживања, а на основу расположиве и достављене документације стечајног дужника, стечајни управник је
оспорио наведено потраживање као неблаговремено поднешену пријаву потраживања.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоФОНД СОЛИДАРНОСТИ
Немањина 22-26, 11124 Београд

а

У К У П Н О: 0,00 81.716.957,57 81.716.957,57 0,00 73.357.269,76 0,00 0,00 0,00 8.359.687,81

777 0,00 81.716.957,57 81.716.957,57 0,00 73.357.269,76 0,00 0,00 8.359.687,81 За обавезе Дужника
према  стечајном
п о в е р и о ц у
М и н и с т а р с т в о
финансија, Пореска
управа  –  филијала
Палилула  које  су
утврђене  у  трећем
исплатном  реду  у
и з н о с у  о д
8 . 3 5 9 . 6 8 7 , 8 1
д и н а р а ,
П р е у з и м а л а ц
испуњења ступа на
м е с т о  Ф о н д а
с о л и д а р н о с т и  и
намириће се сходно
п р а в и л и м а
стечајног  поступка,
приликом  коначне
д е о б е  и м о в и н е
стечајног  дужника.

Главни 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 суброгације на име исплаћених минималних зарада и припадајућих пио доприноса.
Правни основ:
а. Закључком Привредног суда у Београду посл. бр. 4. ст. 181/2013 од 25.10.2017. године утврђено је да Фонд Солидарности Републике Србије, по основу законске суброгације из члана 300. Закона о облигационим односима, ступа на место поверилаца којима је у
складу са одредбама Закона о раду исплаћено потраживање на име минималних зарада и припадајућих пореза и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и то у укупном износу од 81.716.957,57 динара.
У складу са потписаним Уговором о преузимању испуњења дел.бр.714 од 14.06.2018.године закљученим у Београду између  стечајног дужника ТЕРМОЕЛЕКТРО доо Београд - у стечају и TERMOELEKTRO GROUP LIMITED, Matični broj HE 236328,Themistokli Dervi 48,
P.C. 1066,Nicosia,Kipar као преузималац испуњења.
Чланом 2 наведеног уговора Преузималац испуњења се обавезује према Дужнику да ће обавезу у износу од 19.977.144,00 динара исплатити Фонду солидарности, док ће преостали износ од 24.183.284,95 динара исплатити стечајном повериоцу, Министарство
финансија, Пореска управа – филијала Палилула а који износи чине укупан дуг Дужника према стечајном повериоцу, Министарство финансија, Пореска управа – филијала Палилула, који је утврђен у првом исплатном реду, у износу од 44.160.428,95 динара.
За обавезе Дужника према стечајном повериоцу Министарство финансија, Пореска управа – филијала Палилула које су утврђене у трећем исплатном реду у износу од 8.359.687,81 динара, Преузималац испуњења ступа на место Фонда солидарности и намириће се
сходно правилима стечајног поступка, приликом коначне деобе имовине стечајног дужника.
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ОспореноПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

Обезбеђено Необезбеђено Збирно
Износ II III Износ камате чл.  85.

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

(чл. 111 Закона о стечају) (чл. 116 Закона о стечају) (чл. 113, 117 Закона о стечају)

Обезбеђено осталоTERMOELEKTRO GROUP LIMITED
Themistokli Dervi 48, P.C. 1066,

Никозија, Кипар, кога заступа Олга
Турчиновић, адвокат из Београда,

Томаша Јежа 11

а

У К У П Н О: 0,00 10.556.015,02 10.556.015,02 0,00 0,00 0,00 8.359.687,81 0,00 2.196.327,21

777-1 0,00 10.556.015,02 10.556.015,02 0,00 0,00 0,00 8.359.687,81 2.196.327,21Главни 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:  Уговор о преузимању испуњења дел.бр.714
Правни основ: У складу са потписаним Уговором о преузимању испуњења дел.бр.714 од 14.06.2018.године закљученим у Београду између  стечајног дужника ТЕРМОЕЛЕКТРО доо Београд - у стечају и TERMOELEKTRO GROUP LIMITED, Matični broj HE
236328,Themistokli Dervi 48, P.C. 1066,Nicosia,Kipar као преузималац испуњења
а. У складу са потписаним Уговором о преузимању испуњења дел.бр.714 од 14.06.2018.године закљученим у Београду између  стечајног дужника ТЕРМОЕЛЕКТРО доо Београд - у стечају и TERMOELEKTRO GROUP LIMITED, Matični broj HE 236328,Themistokli Dervi 48,
P.C. 1066,Nicosia,Kipar као преузималац испуњења.
Чланом 2 наведеног уговора Преузималац испуњења се обавезује према Дужнику да ће обавезу у износу од 19.977.144,00 динара исплатити Фонду солидарности, док ће преостали износ од 24.183.284,95 динара исплатити стечајном повериоцу, Министарство
финансија, Пореска управа – филијала Палилула а који износи чине укупан дуг Дужника према стечајном повериоцу, Министарство финансија, Пореска управа – филијала Палилула, који је утврђен у првом исплатном реду, у износу од 44.160.428,95 динара.
За обавезе Дужника према стечајном повериоцу Министарство финансија, Пореска управа – филијала Палилула које су утврђене у трећем исплатном реду у износу од 8.359.687,81 динара, Преузималац испуњења ступа на место Фонда солидарности и намириће се
сходно правилима стечајног поступка, приликом коначне деобе имовине стечајног дужника.
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