
Број предмета: 2. Ст. 8/2017

Стечајни дужник: Акционарско друштво за пројектовање и извођење радова у грађевинарству ПУТ Зајечар

Датум отварања стечајног поступка: 27.04.2017.

Датум израде листе

14.10.2021.

Саша Симић

Стечајни управник

на дан 14.10.2021. 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: 16.929.917,69 154.368.988,87 171.298.906,56 15.065.173,51 20.707.859,22 2.074.398,37 90.290.426,73 0,00 43.161.048,73

16.348.311,09 135.965.126,86 152.313.437,95 14.483.566,91 20.707.859,22 2.074.398,37 73.692.458,65 41.355.154,80

(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:

581.606,60 17.667.699,46 18.249.306,06 581.606,60

0,00 734.970,96 734.970,96 0,00

0,00 1.191,59 1.191,59 0,00

0,00 0,00 15.883.950,66 0,00

712.825,83

1.191,59 0,00

1.783.748,80

22.145,13

0,00

П О Т Р А Ж И В А Њ А
IV

0,00

0,00

0,00
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСрбијапут АД
Булевар Краља Александра 282

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 890.825,85 890.825,85 0,00 0,00 0,00 890.825,85 0,00 0,00

001 0,00 693.443,53 693.443,53 0,00 0,00 0,00 693.443,53 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 158.914,32 158.914,32 0,00б

0,00 38.468,00 38.468,00 0,00в

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

0,00 0,00 158.914,32 0,00

38.468,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по решењу ПС ЗА 1 Ив. 700/2015 од 12.10.2015.

Правни основ: Пуномоћје адвокату Милану Ц. Лукићу
Решење о извршењу ПС ЗА Ив.700/2015 од 12.10.2015.
Предлог за извршење од 01.10.2015.
Обрачун затезне камате на дан 27.04.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 693.443,53 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 158.914,32 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 38.468,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 693.443,53 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 158.914,32 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 38.468,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМЗ Трнавац
Трнавац

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 175.451,02 175.451,02 0,00 0,00 0,00 175.451,02 0,00 0,00

002 0,00 146.000,00 146.000,00 0,00 0,00 0,00 146.000,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 29.451,02 29.451,02 0,00б

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

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

0,00 0,00 29.451,02 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 аванса по Уговору о извођењу радова на санацији путева и улица на територији МЗ Трнавац бр. ч 86-202 од 20.08.2015. понуде АД Пут бр. 7/126 од 20.08.2015.

Правни основ: Тужба од 11.04.2017.
Уговор о извођењу радова бр. 86-202 од 10.09.2015.
Авансни рачун бр. 62/09 од 20.08.2015.
Понуда бр. 7/126 од 10.08.2015.
Извод бр. 18 од 02.09.2015.
Аналитичка књиговодствена картица за период 01.01.2017.-31.12.2017.
Пуномоћје адвокату Весни Бујић
Решење ПС ЗА П. 100/2017 од 28.04.2017. о прекиду поступка

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 146.000,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 29.451,02 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 146.000,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 29.451,02 динара.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМЗ Дубочане
Дубочане

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 586.720,12 586.720,12 0,00 0,00 0,00 586.720,12 0,00 0,00

003 0,00 477.000,00 477.000,00 0,00 0,00 0,00 477.000,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 96.220,12 96.220,12 0,00б

0,00 13.500,00 13.500,00 0,00в

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

0,00 0,00 96.220,12 0,00

13.500,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу правоснажне и извршне пресуде ПС ЗА П 362/16 од 09.11.2016.

Правни основ: Пресуда ПС ЗА бр.1. П.362/2016 од 09.11.2017 године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 477.000,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 96.220,12 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 13.500,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 477.000,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 96.220,12 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 13.500,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМЗ Рготина
Рготина

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 590.072,19 590.072,19 0,00 0,00 0,00 590.072,19 0,00 0,00

004 0,00 477.000,00 477.000,00 0,00 0,00 0,00 477.000,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 99.572,19 99.572,19 0,00б

0,00 13.500,00 13.500,00 0,00в

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

0,00 0,00 99.572,19 0,00

13.500,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу правоснажне и извршне пресуде ПС ЗА П 353/16 од 09.11.2016.

Правни основ: Пресуда ПС ЗА бр.1. П.353/2016 од 09.11.2017 године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 477.000,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 99.572,19 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 13.500,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 477.000,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 99.572,19 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 13.500,00 динара.
ПризнатоПријављено потраживање   Бр.

пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМЗ Салаш
Салаш бб

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 685.541,79 685.541,79 0,00 0,00 0,00 685.541,79 0,00 0,00

005 0,00 478.800,00 478.800,00 0,00 0,00 0,00 478.800,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 193.241,79 193.241,79 0,00б

0,00 13.500,00 13.500,00 0,00в

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

0,00 0,00 193.241,79 0,00

13.500,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу правоснажне и извршне пресуде ПС ЗА П 356/16 од 09.11.2016.

Правни основ: Пресуда ПС ЗА бр.1. П.356/2016 од 09.11.2016 године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 478.800, динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 193.241,79 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 13.500,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 478.800,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 193.241,79 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 13.500,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМЗ Халово
Халово

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 989.385,06 989.385,06 0,00 0,00 0,00 989.385,06 0,00 0,00

006 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 175.885,06 175.885,06 0,00б

0,00 13.500,00 13.500,00 0,00в

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

0,00 0,00 175.885,06 0,00

13.500,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу правоснажне и извршне пресуде ПС ЗА П 357/16 од 09.11.2016.

Правни основ: Пресуда ПС ЗА бр.1. П.357/2016 од 09.11.2017 године.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 800.000,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 248.641,78 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 13.500,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 800.000,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 175.885,06 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 13.500,00 динара.
ПризнатоПријављено потраживање   Бр.

пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМЗ Врбица
Врбица

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 540.862,53 540.862,53 0,00 0,00 0,00 540.862,53 0,00 0,00

007 0,00 438.840,00 438.840,00 0,00 0,00 0,00 438.840,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 88.522,53 88.522,53 0,00б

0,00 13.500,00 13.500,00 0,00в

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

0,00 0,00 88.522,53 0,00

13.500,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу правоснажне и извршне пресуде ПС ЗА П 358/16 од 07.12.2016.

Правни основ: Пресуда ПС ЗА бр.1. П.358/2016 од 07.12.2016 године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 438.840,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 88.522,53 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 13.500,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 438.840,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 88.522,53 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 13.500,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМЗ Чокоњар
Чокоњар

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 563.791,32 563.791,32 0,00 0,00 0,00 563.791,32 0,00 0,00

008 0,00 457.920,00 457.920,00 0,00 0,00 0,00 457.920,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 92.371,32 92.371,32 0,00б

0,00 13.500,00 13.500,00 0,00в

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

0,00 0,00 92.371,32 0,00

13.500,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу правоснажне и извршне пресуде ПС ЗА П 359/16 од 09.11.2016.

Правни основ: Пресуда ПС ЗА  бр.1. П.359/2016 од 09.11.2017 године.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 457.920,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 92.371,32 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 13.500,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 457.920,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 92.371,32 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 13.500,00 динара.
ПризнатоПријављено потраживање   Бр.

пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Зајечар
Трг Ослобођења 1

 б

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 46.500,00 46.500,00 0,00 0,00 0,00 46.500,00 0,00 0,00

009 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 46.500,00 46.500,00 0,00а

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

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

46.500,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу правоснажног и извршног решења ПС ЗА П 95/15 од 22.07.2015.

Правни основ: Решење ПС ЗА Бр.7.П 95/2015 од 22.07.2015.

а. Поверилац на име трошкова потражује износ од 46.500,00 динара.

б. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 46.500,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАдв Слађана Богдановић
Генерала Гамбете 44

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 239.573,94 239.573,94 0,00 0,00 0,00 239.573,94 0,00 0,00

010 0,00 203.250,00 203.250,00 0,00 0,00 0,00 203.250,00 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 36.323,94 36.323,94 0,00б

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

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

0,00 0,00 36.323,94 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 фактурисаних услуга

Правни основ: Рачун бр.1607/2015 од 16.07.2015 године.
Рачун бр. 1901/2016 од 19.01.2016 године.
Рачун бр. 2103/2016 од 21.03.2017 године
Обрачун камате на дан 27.04.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 203.250,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 36.323,94 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 203.250,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 36.323,94 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЛокална пореска администрација
Зајечар

Трг Ослобођења 30, Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 1.931.430,96 1.931.430,96 0,00 0,00 0,00 1.931.430,96 0,00 0,00

011 0,00 1.626.193,29 1.626.193,29 0,00 0,00 0,00 1.626.193,29 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 305.237,67 305.237,67 0,00б

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

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

0,00 0,00 305.237,67 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања по основу локалних јавних прихода.
Поверилац је допуном пријаве потраживања од 28.08.2017. допунио и прецизирао пријаву потраживања на основу промена које су настале на основу пореских пријава поднетих након отварања стечајног поступка а за период који је предходио отварању стечајног поступка.

Правни основ: Решење бр.434-2/72/2016 од 23.08.2016.
Решење бр.434-2/112/2015 од 30.11.2015.
Решење бр.434-2/29/2014 од 18.06.2014.
Решење бр.434-2/68/2013 од 04.09.2013.
Решење бр.434-2/2012кт/27/2013 од 09.07.2013.
Решење бр.436-04/10/2013 од 20.05.2013.
Решење бр.436-04/102/2012 од 18.05.2012.
Решење бр.434-8/160/2016 од 25.07.2016.
Решење бр.434-8/149/2015 од 10.07.2015.
Решење бр.434-8/14/2014 од 26.05.2014.
Решење бр.434-8/84/2013 од 29.05.2013.
Решење бр.434-8/74/2012 од 21.05.2012.
Решење о принудној наплати бр. 433-4/7/2016 од 18.07.2016.
Решење о принудној наплати бр. 433-4/6/2016 од 18.07.2016.
Преглед стања на рачунима обвезника на дан 13.04.2017.
Преглед стања на рачунима обвезника за 2016.2015.2014.2013.2012.2011 и 2010. годину

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 1.626.193,29 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 305.237,67 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 1.626.193,29 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 305.237,67 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоФПМ Агромеханика АД
Ђорђа Симеоновића 25

б

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 739.990,59 739.990,59 0,00 0,00 0,00 739.990,59 0,00 0,00

012 0,00 739.990,59 739.990,59 0,00 0,00 0,00 739.990,59 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу рачуна за купљену робу

Правни основ: Рачун бр.914/41548 од 25.11.2014 године.
Отпремница бр.961/42723 од 25.11.2014 године.
Рачун бр.914/41696 од 29.12.2014 године.
Отпремница бр.961/42936 од 29.12.2014 године.
Отпремница бр.220/14 од 30.12.2014 године.
Рачун бр.914/50173 од 04.03.2015 године.
Отпремница бр.961/50128 од 04.03.2015 године.
Рачун бр.916/50215 од 17.03.2015 године.
Отпремница бр.961/50257 од 17.03.2015 године.
Рачун бр.916/51067 од 23.06.2015 године.
Рачун бр.916/51099 од 16.06.2015 године.
Аналитичка картица купца за период  01.01.2017-19.05.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 739.990,59 динара.

б. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 739.990,59 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

9



ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоTouring Europa DOO
Шуматовачка 32

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 88.812,08 88.812,08 0,00 0,00 0,00 88.812,08 0,00 0,00

013 0,00 74.615,40 74.615,40 0,00 0,00 0,00 74.615,40 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 14.196,68 14.196,68 0,00б

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

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

0,00 0,00 14.196,68 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 фактурисане робе и услуга

Правни основ: Рачун бр. 203280 од 17.09.2017 године
Рачун бр. 203425 од 28.09.2015 године.
Отпремница бр. 3198/15 од 17.09.2015 године
Отпремница бр.3247/15 од 17.09.2015 године
Отпремница бр. 3343/15 од 17.09.2015 године.
Отпремница бр.3556/15 од 28.09.2015 године.
Извод отворених ставки на дан 18.05.2017 године
Опис извршених радова бр 975/15 од 16.09.2015 године
Радни налог бр.1010/15 од 17.09.2015 године.
Каматни лист бр 17-00005 од 27.04.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 74.615,40 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 14.196,68 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 74.615,40 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 14.196,68 динара.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоХЛБ ДСТ-Ревизија ДОО
Булевар Маршала Толбухина 38

в

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00

014 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00б

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу Уговора о ревизији финансијских извештаја за 2015 годину, од 13.04.2016. године

Правни основ: Уговор о ревизији финансијских извештаја за 2015. бр.026-РФИ/2016. од 11.04.2016 године.
Рачун бр. 166/2016 од 28.04.2016 године.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 90.000,00 динарa.

б. Поверилац потражује камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 90.000,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоФабрика мерних трансформатора
 Стражиловска 57

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 24.759,35 24.759,35 0,00 0,00 0,00 24.759,35 0,00 0,00

015 0,00 18.849,06 18.849,06 0,00 0,00 0,00 18.849,06 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 5.910,29 5.910,29 0,00б

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

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

0,00 0,00 5.910,29 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 фактурисане робе

Правни основ: Рачун бр. ФУ-171-0/14 од 22.08.2014 године.
Понуда бр. ПОФУ-31-0/14 од 21.08.2014.
Рачун бр. ФГП-687-103/14 од 22.09.2014 године.
Понуда бр. ПОФГП-1018-0/14 од 18.09.2014.
Рачун бр. ФУ-1-0/15 од 12.01.2015 године.
Понуда бр. ПОФУ-1-0/15 од 12.01.2015.
Рачун бр. ФУ-4-0/15 од 22.01.2015 године.
Понуда бр. ПОФУ-4-0/15 од 18.09.2014.
Обрачун камате на дан 27.04.2017 године.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 18.849,06 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 5.910,29 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 18.849,06 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 5.910,29 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПревозник Грујић Кучево Љубиша
Грујић ПР

Чеде Васовића 5 ПО 765-19,
Кучево

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 1.528.910,71 1.528.910,71 0,00 0,00 0,00 1.528.910,71 0,00 0,00

016 0,00 1.190.536,80 1.190.536,80 0,00 0,00 0,00 1.190.536,80 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 338.373,91 338.373,91 0,00б

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

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

0,00 0,00 338.373,91 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 испостављених фактура за изведене радове

Правни основ: Рачун бр. 190/14 од 26.08.2014.
Рачун бр. 198/14 од 29.08.2014.
Рачун бр. 245/14 од 16.10.2014.
Рачун бр. 2/2015 од 23.01.2015.
Рачун бр. 75/2015 од 30.03.2015.
Обрачун затезне камате на дан 27.04.2017.
Књиговодствене картице за 2014. и 2015. годину

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 1.190.536,80 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 338.373,91 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 1.190.536,80 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 338.373,91 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМинић Хранислав
Шпанских бораца 21, Зајечар

д, ђ, е, ж

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 224.221,93 224.221,93 0,00 0,00 0,00 224.221,93 0,00 0,00

017 0,00 123.076,00 123.076,00 0,00 0,00 0,00 123.076,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 41.509,51 41.509,51 0,00б

0,00 59.294,67 59.294,67 0,00в

0,00 341,75 341,75 0,00г

0,00 0,00 41.509,51 0,00

59.294,67

341,75 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу правоснажне и извршне пресуде П 448/16 од 08.12.2016. године

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда ОС ЗА П 488/16 од 08.12.2016.
Решење о исправци пресуде ОС ЗА П 488/16 од 08.12.2016.
Решење о извршењу ИИ 379/17 од 14.03.2017.
Закључак ЈИ Д.Лековића И.И-205/2017 од 22.03.2017.
Рачун бр. И.И-205/2017 од 22.03.2017.
Доказ о уплати предујма извршитељу од 28.03.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 123.076,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 41.509,51 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 59.294,67 динара.

г. Поверилац на име законске затезне камате на трошкове потражује износ од 341,75 динара.

д. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 123.076,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

ђ. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 41.509,51 динара.

е. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 59.294,670 динара.

ж. Потраживање на име камате на трошкове обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 341,75 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСЗТР ВИВА Јасна Миловановић ПР
Неготински пут бб

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 979.690,99 979.690,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 979.690,99

018 0,00 979.690,99 979.690,99 0,00 0,00 0,00 0,00 979.690,99 О с п о р е н о
потраживање  на
име компензације и
н е и с п р а в н и х
р а ч у н а .

а бГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу фактурисане робе.
Поверилац је захтевао накнадни преглед пријаве потраживања и том приликом презентовао нове доказе на основу чега је стечајни управник део потраживања у износу 653.340,73 динара сматрао основаним и за тај део прихватио компензацију потраживања. Остатак потраживања од
326.350,26 динара оспорава се као потраживање које се не односи на стечајног дужника.

Правни основ: Аналитичке картице АД Пут као добављача за 2013,2014,2015,2016 и 2017. годину
Аналитичке картице партнера АД Пут као купца за 2013,2014,2015,2016 и 2017. годину
Рачун бр. 108МП од 10.09.2015.
Рачун-отпремница бр. 3/114/М од 07.09.2015.
Рачун-отпремница бр. 3/115/М од 07.09.2015.
Рачун-отпремница бр. 3/113/М од 07.09.2015.
Рачун-отпремница бр. 3/112/М од 07.09.2015.
Рачун-отпремница бр. 3/111/М од 07.09.2015.
Рачун-отпремница бр. 3/110/М од 07.09.2015.
Рачун-отпремница бр. 3/109/М од 07.09.2015.
Рачун-отпремница бр. 3/108/М од 07.09.2015.
Рачун-отпремница бр. 3/10/МП од 02.02.2015.
Рачун бр. 55 од 16.05.2014.
Рачун бр. 180 од 06.12.2014.
Рачун бр. 179МП од 06.12.2014.
Рачун бр. 111 од 22.08.2014.
Рачун бр. 80МП од 28.05.2014.
Рачун бр. 49МП од 15.05.2014.
Рачун-отпремница бр. 3/10/МП од 02.02.2015.
Рачун бр. 494-9-428 од 31.08.2014.
Рачун бр. 623-9-544 од 07.10.2014.
Рачун бр. 649-9-558 од 13.10.2014.
Рачун бр. 259-9-206 од 11.07.2013.
Рачун бр. 331-9-270 од 06.08.2013.
Изјава о пребијању бр. 1 од 01.06.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 979.690,99 динарa.

б. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 653.340,73 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију, који је у наведеном износу прихваћен од стране стечајног управника.
Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 326.350,26
динара због неисправних рачуна односно као потраживање које се не односи на стечајног дужника.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Хигијена Зајечар
Војводе Путника 7а 

 в

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 43.070,53 43.070,53 0,00 0,00 0,00 7.091,83 0,00 35.978,70

019 0,00 35.978,70 35.978,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

35.978,70 Потраживање  се
оспорава с обзиром
да  је  поверилац
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију  овог
и з н о с а ,  к о ј и  ј е
п р и х в а ћ е н  о д
стране  стечајног
управника.

а гГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 7.091,83 7.091,83 0,00б

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

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

0,00 0,00 7.091,83 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 фактурисане робе и услуга.

Правни основ: Рачуни издати од стране ЈКП Хигијена који гласе на АД Пут:
Рачун бр. 209/1 од 07.09.2015.
Отпремница за Рн. 209
Отпремница бр. 46/15 од 06.09.2015.
Фискални рачун БИ 2034
Рачун бр. 392/51 од 06.09.2015.
Рачун бр. 316
Рачуни издати од стране АД Пут који гласе на ЈКП Хигијена:
Рачун бр. 89-9-79 од 18.05.2016.
Отпремница бр. 173/16 од 11.05.2016.
Рачун бр. 594-9-509 од 31.12.2015.
Радни налог  од 25.12.2015.
Радни налог  од 03.09.2015. извршилац радова Д. Живковић
Радни налог  од 03.09.2015. извршилац радова Н. Путојић
Радни налог  од 29.10.2015.
Докази у допуни:
Изјава о уговореној компензацији бр. 1 од 24.05.2017. (2 примерка)
Аналитичка картица партнера АД Пут као добављача за период 01.01.2016.-08.06.2016.
Аналитичка картица партнера АД Пут као купца за период 01.01.2016.-08.06.2016.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 35.978,70 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 7.091,83 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 7.091,83 динара.

г. Потраживање на име главног дуга оспорава се у целости за износ од 35.978,70 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМоторемонт Рајков ДОО
Михајла Пупина 99

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 29.056,99 29.056,99 0,00 0,00 0,00 29.056,99 0,00 0,00

020 0,00 21.921,60 21.921,60 0,00 0,00 0,00 21.921,60 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 7.135,39 7.135,39 0,00б

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

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

0,00 0,00 7.135,39 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 продаје делова по фактури бр. 2014170 од 07.11.2014.

Правни основ: Рачун бр. 2014170 од 06.11.2014.
Извод бр. 158 од 06.11.2014. као доказ о уплати
ИОС од 31.10.2015.
Аналитичке картице партнера АД Пут као купца за 2014,2015 и 2016. годину

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 21.921,60 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 7.135,39 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 21.921,60 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 7.135,39 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоКопаоник АД
Змај Јовина 3

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 1.518.757,68 1.518.757,68 0,00 0,00 0,00 1.287.211,68 0,00 231.546,00

021 0,00 1.229.938,04 1.229.938,04 0,00 0,00 0,00 998.392,04 231.546,00 О с п о р е њ е  п о
о с н о в у  о д л у к е
стечајног управника
о  д е л и м и ч н о м
п р и х в а т а њ у
излучног захтева од
27.08.2017.

а еГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 286.757,83 286.757,83 0,00б

0,00 2.061,81 2.061,81 0,00в

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

0,00 0,00 286.757,83 0,00

2.061,81

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу Решења о извршењу Ив 329/2016 односно И.Ив-А20/2016

Правни основ: Предлог за извршење на основу веродостојне исправе од 17.05.2016.
Решење о извршењу ПС ЗА Ив. 329/2016 од 26.05.2016.
Закључак о спровођењу извршења ЈИ Н. Цветковић И.ИВ-А20/2016 од 24.08.2016.
Обрачун камате на дан 27.04.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 1.229.938,04, динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 286.757,83 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 2.061,81 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у износу од 998.392,04 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 286.757,83 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 2.061,81 динара.

е. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 231.546,00 с обзиром да је поверилац 28.07.2017. поднео излучни захтев у вези с чим је 27.08.2017. донета одлука стечајног управника о делимичном прихватању излучног захтева.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Зајечарпаркинг
Николе Пашића 68

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 442.120,41 442.120,41 0,00 0,00 0,00 412.422,44 0,00 29.697,97

022 0,00 376.790,03 376.790,03 0,00 0,00 0,00 351.170,03 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

25.620,00 Потраживање  се
оспорава с обзиром
да  је  поверилац
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију  овог
и з н о с а ,  к о ј и  ј е
п р и х в а ћ е н  о д
стране  стечајног
управника.

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 65.330,38 65.330,38 0,00б

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

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

0,00 0,00 61.252,41 0,00

0,00

0,00 0,00

4.077,97ђ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу фактура за услуге паркирања.

Правни основ: Рачун бр. 201504-П-914 од 29.04.2015.
Рачун бр. 201505-П-934 од 27.05.2015.
Рачун бр. 201506-П-954 од 26.06.2015.
Рачун бр. 201507-П-975 од 29.07.2015.
Рачун бр. 201508-П-1004 од 28.08.2015.
Рачун бр. 201509-П-1023 од 28.09.2015.
Рачун бр. 201510-П-1045 од 29.10.2015.
Рачун бр. 201511-П-1063 од 27.11.2015.
Рачун бр. 201512-П-1096 од 29.12.2015.
Рачун бр. 201601-П-1115 од 28.01.2016.
Рачун бр. 201602-П-1138 од 29.02.2016.
Рачун бр. 201604-П-1180 од 18.04.2016.
Рачун бр. 201604-П-1184 од 21.04.2016.
Рачун бр. 201605-П-1211 од 26.05.2016.
Обрачуни камата по рачунима на дан 27.04.2017.
Изјава о пребијању на износ од 25.620,00 дин

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 376.790,03 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 65.330,38 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у износу од 351.170,03 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у износу од 61.252,41 динара.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 25.620,00 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

ђ. Оспорава се камата у износу од 4.077,97 зато што је, сходно члану 82. Закона о стечају пребијано потраживање главног дуга у износу за 25.620,00 па се за овај износ не може потраживати камата.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоХазпласт ДОО
Цвете Николић 38

б

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 163.468,80 163.468,80 0,00 0,00 0,00 163.468,80 0,00 0,00

023 0,00 163.468,80 163.468,80 0,00 0,00 0,00 163.468,80 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу фактурисане робе

Правни основ: Аналитичка картица за 2016. годину
Рачун бр. 0955/14 од 17.11.2014.
Отпремница бр. 134/14 од 14.11.2014.
Рачун бр. 1002/14 од 28.11.2014.
Отпремница бр. 141/14 од 27.11.2014.
Рачун бр. 1004/14 од 28.11.2014.
Отпремница бр. 139/14 од 26.11.2014.
Рачун бр. 1030/14 од 01.12.2014.
Отпремница бр. 145/14 од 01.12.2014.
Рачун бр. 1043/14 од 08.12.2014.
Отпремница бр. 147/14 од 08.12.2014.
Отпремница бр. 146/14 од 05.12.2014.
Рачун бр. 1109/14 од 18.12.2014.
Отпремница бр. 152/14 од 16.12.2014.
Отпремница бр. 150/14 од 16.12.2014.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 163.468,80 динарa.

б. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 163.468,80 динара и сврстава у трећи исплатни ред.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоОлимп системс ДОО (Olymp
sistems) Зајечар
Пожаревачка А-6

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 126.832,92 126.832,92 0,00 0,00 0,00 126.832,92 0,00 0,00

024 0,00 122.698,26 122.698,26 0,00 0,00 0,00 122.698,26 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 4.134,66 4.134,66 0,00б

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

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

0,00 0,00 4.134,66 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу Решења ПС ЗА бр. ИИ 104/16 од 27.07.2016. односно Закључка бр. И.Ив-А9/16 од 12.04.2017.

Правни основ: Закључак ЈИ Д. Лековића И.ИВ-А9/2016 од 12.04.2017.
Решење о извршењу ПС ЗА ИИв. 104/2016 од 27.07.2016.
Предлог за извршење од 26.07.2016.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 122.698,26 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 4.134,66 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 122.698,26 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 4.134,66 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСЗТР Метал Шоп (Metal Shop)
Миломир Тошић ПР

Железничка 8

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 544.865,33 544.865,33 0,00 0,00 0,00 544.865,33 0,00 0,00

025 0,00 442.542,93 442.542,93 0,00 0,00 0,00 442.542,93 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 84.297,40 84.297,40 0,00б

0,00 18.025,00 18.025,00 0,00в

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

0,00 0,00 84.297,40 0,00

18.025,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу Закључка o спровођењу извршења бр. 226-И.Ив-А80/16 од 08.02.2017.

Правни основ: Закључак ЈИ Н. Цветковића И.ИВ-А80/2016 од 08.02.2017.
Аналитичке картице за 2017,2016 и 2015. годину.
Рачун-отпремница бр. 70134/15 од 09.09.2015.
Рачун-отпремница бр. 60602/15 од 06.07.2015.
Рачун-отпремница бр. 60547/15 од 22.06.2015.
Рачун-отпремница бр. 60438/15 од 22.05.2015.
Рачун-отпремница бр. 60450/15 од 26.05.2015.
Рачун-отпремница бр. 60381/15 од 11.05.2015.
Рачун-отпремница бр. 60346/15 од 29.04.2015.
Рачун-отпремница бр. 60314/15 од 21.04.2015.
Рачун-отпремница бр. 60320/15 од 22.04.2015.
Рачун-отпремница бр. 60285/15 од 14.04.2015.
Рачун-отпремница бр. 60262/15 од 06.04.2015.
Рачун-отпремница бр. 7036/15 од 26.03.2015.
Рачун-отпремница бр. 7031/15 од 20.03.2015.
Рачун-отпремница бр. 60230/15 од 24.03.2015.
Рачун-отпремница бр. 60218/15 од 19.03.2015.
Рачун-отпремница бр. 6062/15 од 28.01.2015.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 442.542,93 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 84.297,40 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 18.025,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 442.542,93 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 84.297,40 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 18.025,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоОгранак MC Bauchemie muller
GMBH&CO

Илариона Руварца 5, Сремска
Митровица IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 110.265,67 110.265,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.265,67

026 0,00 110.265,67 110.265,67 0,00 0,00 0,00 0,00 110.265,67 О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е
г л а в н о г  д у г а  у
и з н о с у  о д
110.265,67 динара с
обзиром да је  исти
и з м и р е н  п р е м а
У г о в о р у  о
асигнацији  бр  86-
1 5 0 - 3 0  о д
2 1 . 0 7 . 2 0 1 5 .
( з а в е д е н о  к о д
стечајног повериоца
под бројем 254-1 од
22.07.2015.

а бГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу испоручене робе

Правни основ: Извод отворених ставки на дан 30.11.2014.
Рачун/Отпремница бр. 130121-389 од 22.11.2013.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 110.265,67 динарa.

б. Оспорава се потраживање главног дуга у износу од 110.265,67 динара с обзиром да је исти измирен према Уговору о асигнацији бр 86-150-30 од 21.07.2015. (заведено код стечајног повериоца под бројем 254-1 од 22.07.2015.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГракон ДОО
Неготински пут бб 

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 19.836,54 19.836,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.836,54

027 0,00 15.222,87 15.222,87 0,00 0,00 0,00 0,00 15.222,87 Потраживање  на
име главног  дуга  и
камате оспорава се
у  ц е л о с т и  з б о г
застарелости  на
основу   члана  374.
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 .

а вГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 4.613,67 4.613,67 0,00б

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

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

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

0,00

0,00 0,00

4.613,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу Уговора о извођењу радова бр. 67/11 од 12.10.2011.

Правни основ: Обрачун камате на дан 27.04.2017.
Уговор о извођењу радова бр. 67/11 од 12.10.2011.
Окончана ситуација бр. 83/11 од 13.12.2011.
Допуна пријаве:
Изјава о пребијању од 20.06.2017.(2 примерка)

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 15.222,87 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 4.613,67 динара.

в. Потраживање на име главног дуга и камате оспорава се у целости због застарелости на основу  члана 374.  Закона о облигационим односима.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоРТБ Бор-Група Рудници бакра Бор
ДОО

Кестенова 8, Бор

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 3.215.468,95 3.215.468,95 0,00 0,00 0,00 3.215.468,95 0,00 0,00

028 0,00 2.299.553,44 2.299.553,44 0,00 0,00 0,00 2.299.553,44 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 915.915,51 915.915,51 0,00б

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

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

0,00 0,00 915.915,51 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 дуга за преузету робу.
Стечајни управник је оспорио део пријављеног потраживања и о томе обавестио стечајног повериоца 26.08.2017. Стеачајни поверилац се обратио стечајном управнику са захтевом за накнадни преглед пријаве потраживања са доставом нових доказа о чему је сачињен и записник са састанка
11.10.2017. Стечајни управник је доказае достављене на састанку за накнадни преглед уважио и признао потраживање у целости.

Правни основ: Рн бр. 114-128/2014 од 21.03.2014.
Рн бр. 114-143/2014 од 26.03.2014.
Рн бр. 114-158/2014 од 28.03.2014.
Рн бр. 114-164/2014 од 31.03.2014.
Рн бр. 114-181/2014 од 04.04.2014.
Рн бр. 114-184/2014 од 08.04.2014.
Рн бр. 114-198/2014 од 11.04.2014.
Рн бр. 114-209/2014 од 16.04.2014.
Рн бр. 114-225/2014 од 29.04.2014.
Рн бр. 114-242/2014 од 30.04.2014.
Рн бр. 114-258/2014 од 12.05.2014.
Рн бр. 114-260/2014 од 13.05.2014.
Рн бр. 114-276/2014 од 22.05.2014.
Рн бр. 114-295/2014 од 28.05.2014.
Рн бр. 114-311/2014 од 31.05.2014.
Рн бр. 114-326/2014 од 03.06.2014.
Рн бр. 114-340/2014 од 09.06.2014.
Рн бр. 114-367/2014 од 16.06.2014.
Рн бр. 114-369/2014 од 16.06.2014.
Рн бр. 114-384/2014 од 30.06.2014.
Рн бр. 114-392/2014 од 30.06.2014.
Рн бр. 114-404/2014 од 30.06.2014.
Рн бр. 114-427/2014 од 08.07.2014.
Рн бр. 114-436/2014 од 11.07.2014.
Рн бр. 114-440/2014 од 12.07.2014.
Рн бр. 114-450/2014 од 17.07.2014.
Рн бр. 114-461/2014 од 19.07.2014.
Рн бр. 114-469/2014 од 28.07.2014.
Рн бр. 114-475/2014 од 28.07.2014.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 2.299.553,44 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 915.915,51 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у износу од 2.299.553,44 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у износу од 915.915,51 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСЗТКР ВЕ-Гас Драган Вељковић
ПР

Хајдук Вељкова бб

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 19.568,84 19.568,84 0,00 0,00 0,00 19.568,84 0,00 0,00

029 0,00 14.418,70 14.418,70 0,00 0,00 0,00 14.418,70 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 5.150,14 5.150,14 0,00б

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

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

0,00 0,00 5.150,14 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за фактурисану робу.

Правни основ: Рачун отпремница бр. 654 од 01.07.2014.
Обрачун затезне камате на дан 27.04.2017.
Рачун отпремница бр. 689 од 11.07.2014.
Обрачун затезне камате на дан 27.04.2017.
Рачун отпремница бр. 695 од 15.07.2014.
Обрачун затезне камате на дан 27.04.2017.
Рачун отпремница бр. 744 од 01.08.2014.
Обрачун затезне камате на дан 27.04.2017.
Рачун отпремница бр. 765 од 09.08.2014.
Обрачун затезне камате на дан 27.04.2017.
Рачун отпремница бр. 894 од 17.09.2014.
Обрачун затезне камате на дан 27.04.2017.
Рачун отпремница бр. 1074 од 29.10.2014.
Обрачун затезне камате на дан 27.04.2017.
Рачун отпремница бр. 1119 од 13.11.2014.
Обрачун затезне камате на дан 27.04.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 14.418,70 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 5.150,14 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 14.418,70 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 5.150,14 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоRingier Axel Springer DOO
Жоржа Клемансоа 19, Београд

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 573.659,42 573.659,42 0,00 0,00 0,00 573.659,42 0,00 0,00

030 0,00 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 93.659,42 93.659,42 0,00б

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

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

0,00 0,00 93.659,42 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 Уговора о коришћењу огласног простора бр. 20291 од 23.10.2015.

Правни основ: Уговор о коришћењу огласног простора бр. 20291 од 23.10.2015.
Резервација
Образац декларације – Блиц
Рачун бр. 2015-7863 од 20.09.2015.
Каматни лист за период 21.09.2015.-27.04.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 480.000,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 93.659,42 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 480.000,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 93.659,42 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 ДОО
Омладинских бригада 90

в

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 507.907,65 507.907,65 0,00 0,00 0,00 507.907,65 0,00 0,00

031 0,00 507.907,65 507.907,65 0,00 0,00 0,00 507.907,65 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00б

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу коришћења услуга мреже јавних мобилних телекомуникација

Правни основ: Преглед задужења
Преглед свих уплата за годину
Рачун бр. 201606/5.12918 од 30.06.2016.
Рачун бр. 201607/5.12918 од 31.07.2016.
Рачун бр. 201608/5.12918 од 31.08.2016.
Рачун бр. 201609/5.12918 од 30.09.2016.
Рачун бр. 201610/5.12918 од 31.10.2016.
Рачун бр. 201611/5.12918 од 30.11.2016.
Претплатнички уговор за ГСМ од 22.03.2016.
Анекс 1 претплатничког уговора бр. 5.12918 од 04.03.2016.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 507.907,65 динарa.

б. Поверилац потражује камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 507.907,65 динара и сврстава у трећи исплатни ред.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоMC-Bauchemie DOO
Илариона Руварца 5, Сремска

Митровица

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 612.179,74 612.179,74 0,00 0,00 0,00 612.179,74 0,00 0,00

032 0,00 576.057,74 576.057,74 0,00 0,00 0,00 576.057,74 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

0,00 36.122,00 36.122,00 0,00б

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

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

36.122,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по Решењу о извршењу ПС ЗА Ив. 152/2016 од 12.04.2016.

Правни основ: Решење о извршењу ПС ЗА Ив. 152/2016 од 12.04.2016.
Предлог за извршење на основу веродостојне исправе од 09.03.2016.
Извод отворених ставки на дан 30.11.2014.
Рачун/Отпремница бр. 140121-171 од 18.08.2014.
Рачун/Отпремница бр. 140121-300 од 10.11.2014.
Извод бр. 69 од 20.04.2016.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 576.057,74 динарa.

б. Поверилац на име трошкова потражује износ од 36.122,00 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 576.057,74 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 36.122,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Пошта Србије Подручна
јединица Зајечар

Драгослава Срејовића 13, Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 25.382,33 25.382,33 0,00 0,00 0,00 25.382,33 0,00 0,00

033 0,00 24.981,00 24.981,00 0,00 0,00 0,00 24.981,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 401,33 401,33 0,00б

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

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

0,00 0,00 401,33 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 фактурисаних ПТТ услуга

Правни основ: Аналитичка картица
Рачун бр. 150004200947 од 28.02.2015.
Рачун бр. 150004201520 од 31.03.2015.
Рачун бр. 150004202056 од 30.04.2015.
Рачун бр. 150004202681 од 31.05.2015.
Рачун бр. 150004203472 од 30.06.2015.
Рачун бр. 150004204236 од 31.07.2015.
Рачун бр. 150004204850 од 31.08.2015.
Рачун бр. 150004205366 од 30.09.2015.
Рачун бр. 150004206117 од 31.10.2015.
Рачун бр. 150004206681 од 30.11.2015.
Рачун бр. 150004207290 од 31.12.2015.
Каматни лист бр. 1591015269
Рачун бр. 160004200290 од 31.01.2016.
Рачун бр. 160004201000 од 29.02.2016.
Рачун бр. 160004201582 од 31.03.2016.
Рачун бр. 160004202273 од 30.04.2016.
Рачун бр. 160004202958 од 31.05.2016.
Рачун бр. 160004203774 од 30.06.2016.
Рачун бр. 160004204589 од 31.07.2016.
Рачун бр. 160004205267 од 31.08.2016.
Рачун бр. 160004206503 од 31.10.2016.
Рачун бр. 160004207134 од 30.11.2016.
Рачун бр. 160004207761 од 31.12.2016.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 24.981,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 401,33 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 24.981,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 401,33 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЛагермакс (Lagermax) АЕД ДОО
Голубиначка бб 

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 10.158,22 10.158,22 0,00 0,00 0,00 10.158,22 0,00 0,00

034 0,00 7.824,53 7.824,53 0,00 0,00 0,00 7.824,53 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 2.333,69 2.333,69 0,00б

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

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

0,00 0,00 2.333,69 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 фактурисаних услуга превоза

Правни основ: Обавештење о отварању стечајног поступка бр. 042/17-140 од 15.05.2017.
Рачун бр. 14-I012-000490 од 24.12.2014.
Пуномоћје адвокатима од 01.06.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 7.824,53 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 2.333,69 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 7.824,53 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 2.333,69 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМихајловић СТР Стана Михајловић
ПР

35255 Доња Мутница

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 212.332,05 212.332,05 0,00 0,00 0,00 182.814,95 0,00 29.517,10

035 0,00 151.013,07 151.013,07 0,00 0,00 0,00 138.080,67 12.932,40а еГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 32.863,85 32.863,85 0,00б

0,00 28.455,13 28.455,13 0,00в

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

0,00 0,00 29.424,28 0,00

15.310,00

0,00 0,00

3.439,57ж

13.145,13з

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за испоручену робу а по Решењу о извршењу ПС ЗА ИИв. 68/2016 од 07.06.2016.

Правни основ: Решење о извршењу ПС ЗА ИИв. 68/2016 од 07.06.2016.
Допуна пријаве:
Изјава о компензацији новчаних обавеза и потраживања бр. 603/2017 од 22.06.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 151.013,07 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 32.863,85 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 28.455,13 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у износу од 138.080,67 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у износу од 29.424,28 динара.

ђ. Потраживање на име трошкова признаје се у износу од 15.310,00 динара.

е. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 12.932,40 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

ж. Оспорава се камата у износу од 3.439,57 зато што је, сходно члану 82. Закона о стечају пребијано потраживање главног дуга у износу за 12.932,40 динара па се за овај износ не може потраживати камата.

з. Потраживање на име трошкова оспорава се у износу од 13.145,13 динара као недокументовано.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Дејан  С.
Шљиварски пут 9919000 Зајечар

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 224.767,53 224.767,53 0,00 62.920,00 0,00 161.847,53 0,00 0,00

036 0,00 179.556,00 179.556,00 0,00 62.920,00 0,00 116.636,00 0,00 Н е н о в ч а н о
потраживање  на
име  доприноса  за
ПИО  оспорава  се
к а о  н е о с н о в а н о
п о т р а ж и в а њ е  с
о б з и р о м  д а
потраживања  на
име ПИО доприноса
п р и ј а в љ у ј е  М Ф
Пореска  управа.

а еГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 19.124,85 19.124,85 0,00б

0,00 26.086,68 26.086,68 0,00в

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

0,00 0,00 19.124,85 0,00

26.086,68

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за неисплаћене зараде а по пресуди ОС ЗА П 453/16 од 19.10.2016.

Правни основ: Правоснажна и извршна пресуда ОС ЗА П 453/16 од 19.10.2016.
Електронски очитана лична карта на име Дејан Маринковић

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 179.556,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 19.124,85 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 26.086,68 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 62.920,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 116.636,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 19.124,85 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 26.086,68 динара.

е. Неновчано потраживање на име доприноса за ПИО оспорава се као неосновано потраживање с обзиром да потраживања на име ПИО доприноса пријављује МФ Пореска управа.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоХемолукс ДОО (Hemolux)
Николе Пашића 79

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 1.455.903,26 1.455.903,26 0,00 0,00 0,00 521.974,28 0,00 933.928,98

037 0,00 1.355.084,82 1.355.084,82 0,00 0,00 0,00 421.155,84 933.928,98 О с п о р е н о
потраживање  на
име  компензације.

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 100.818,44 100.818,44 0,00б

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

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

0,00 0,00 100.818,44 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања за продату робу.

Правни основ: Изјава о пребијању бр. 1123 од 07.07.2015.
Аналитичка картица конта 435 за 2016.
Аналитичка картица конта 204 за 2017.
Аналитичка картица конта 202 за 2015.
Рачун Отпремница бр. 22/2/15 од 04.05.2015.
Отпремница бр. 9/15 од 07.04.2015.
Рачун Отпремница бр. 141/3/15 од 18.05.2015.
Отпремница бр. 84/15 од 14.05.2015.
Рачун Отпремница бр. 3/4/15 од 20.05.2015.
Отпремница бр. 12/1 од 20.05.2015.
Рачун Отпремница бр. 151/3/15 од 21.05.2015.
Отпремница бр. 69/2015 од 28.04.2015.
Рачун Отпремница бр. 4/4/15 од 22.05.2015.
Отпремница бр. 13/1 од 22.05.2015.
Рачун Отпремница бр. 154/3/15 од 22.05.2015.
Отпремница бр. 105/15 од 22.05.2015.
Рачун Отпремница бр. 37/2/15 од 26.05.2015.
Рачун Отпремница бр. 9/2/15 од 12.02.2016.
Отпремница бр. 2/16 од 03.02.2016.
Рачун Отпремница бр. 25/3/15 од 13.02.2016.
Отпремница бр. 7/16 од 29.01.2016.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 1.355.084,82 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 100.818,44 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у укупном износу од 421.155,84 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 100.818,44 динара.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 933.928,98 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМега-Заштита ДОО
Бранка Радичевића 4, локал 1,

Књажевац

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 888.923,59 888.923,59 0,00 0,00 0,00 307.827,63 0,00 581.095,96

038 0,00 722.186,00 722.186,00 0,00 0,00 0,00 229.394,00 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

492.792,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 166.737,59 166.737,59 0,00б

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

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

0,00 0,00 78.433,63 0,00

0,00

0,00 0,00

88.303,96ђ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу уговора о обављању послова безбедности и здравља на раду

Правни основ: Уговор о пружању услуга у обављању послова безбедности и здравља на раду бр. 01/2014 од 08.01.2014. (плус 2 анекса)
Рачун бр. 539 од 30.06.2014.
Рачун бр. 627 од 31.07.2014.
Рачун бр. 700 од 30.08.2014.
Рачун бр. 781 од 30.09.2014.
Рачун бр. 885 од 31.10.2014.
Рачун бр. 957 од 30.11.2014.
Рачун бр. 77 од 03.01.2015.
Рачун бр. 137 од 31.01.2015.
Рачун бр. 209 од 28.02.2015.
Рачун бр. 317 од 31.03.2015.
Рачун бр. 392 од 30.04.2015.
Рачун бр. 476 од 31.05.2015.
Рачун бр. 570 од 30.06.2015.
Рачун бр. 642 од 31.07.2015.
Рачун бр. 780 од 31.08.2015.
Рачун бр. 842 од 30.09.2015.
Рачун бр. 943 од 31.10.2015.
Рачун бр. 1032 од 30.11.2015.
Изјава о пребијању бр. 5/2017 од 02.06.2017.
Рачун бр. 58 од 04.01.2016.
Рачун бр. 146 од 31.01.2016.
Рачун бр. 219 од 29.02.2016.
Рачун бр. 345 од 31.03.2016.
Рачун бр. 410 од 30.04.2016.
Рачун бр. 522 од 01.06.2016.
Рачун бр. 611 од 01.07.2016.
Рачун бр. 715 од 01.08.2016.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 722.186,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 166.737,59 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у укупном износу од 229.394,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у износу од 78.433,63 динара.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 492.792,00 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

ђ. Оспорава се камата у износу од 88.303,96 зато што је, сходно члану 82. Закона о стечају пребијано потраживање главног дуга у износу за 492.792,00 па се за овај износ не може потраживати камата.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоРС Министарство пољопривреде и
заштите животне средине-

Републичка дирекција за воде
Немањина 22-26, Београд

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 172.765,18 172.765,18 0,00 0,00 0,00 129.980,12 0,00 42.785,06

039 0,00 114.917,23 114.917,23 0,00 0,00 0,00 92.577,39 22.339,84 Потраживање  на
име  главног  дуга
оспорава се износу
од 22.339,84 динара
на  основу   члана
1 1 4 .   З а к о н а  о
пореском поступку и
п о р е с к о ј
а д м и н и с т р а ц и ј и
којим  је  одређено
да  право  пореске
управе  на  наплату
пореза и споредних
пореских  давања
застарева  за  пет
година  од  првог
д а н а  н а р е д н е
године од године у
ко јо ј  је  обавеза
пореског  дужника
д о с п е л а  з а
п л а ћ а њ е .

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 57.847,95 57.847,95 0,00б

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

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

0,00 0,00 37.402,73 0,00

0,00

0,00 0,00

20.445,22ђ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу накнаде за одводњавање

Правни основ: Исечак Службеног гласника од 04.05.2017.
Решење бр. 1415 од 22.11.2011.
Решење бр. 1953 од 01.08.2012.
Решење бр. 581 од 09.05.2013.
Решење бр. 1164 од 07.07.2014.
Решење бр. 1414 од 27.07.2015.
Решење бр. 2369 од 07.06.2016.
Картица обвезника Пут Зајечар

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 114.917,23 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 57.847,95 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у износу од 92.577,39 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у износу од 37.402,73 динара.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се износу од 22.339,84 динара на основу  члана 114.  Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006
- испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016 i 108/2016)  којим је одређено да право пореске управе на наплату пореза и споредних пореских давања
застарева за пет година од првог дана наредне године од године у којој је обавеза пореског дужника доспела за плаћање.

ђ. На основу  члана 369.  Закона о облигационим односима  ( Сл.лист СФРЈ број . 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Сл.лист СРЈ број. 31/93, Сл.лист СЦГ број. 1/2003,)  када застари главно потраживања застарела су и споредна  потраживања, као што су потраживања камата, плодова трошкова
уговорне казне. Из напред наведеног следи да се оспорава камата обрачуната по рачунима који су застарели у износу од 20.445,22 динара.

34



ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоОДС ЕПС дистрибуција Огранак
Електродистрибуција Зајечар
Трг ослобођења 37, Зајечар

б

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 145,03 145,03 0,00 0,00 0,00 145,03 0,00 0,00

040 0,00 145,03 145,03 0,00 0,00 0,00 145,03 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:
Правни основ: Аналитичка картица за период 01.01.2016.-31.05.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 145,03 динарa.

б. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 145,03 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоКГХ Инжењеринг ДОО
Станоја Гачића 125

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 252.720,00 252.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.720,00

041 0,00 252.720,00 252.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.720,00а бГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања по основу фактурисане робе и услуга

Правни основ: Аналитичка картица купца за 2015.
Рачун-отпремница бр. 15-РН002000103 од 24.07.2015.
Рачун-отпремница бр. 15-РН002000195 од 12.11.2015.
Аналитичка картица купца за 2017.
Аналитичка картица добављача за 2015.
Аналитичка картица добављача за 2017.
Упоредни књиговодствени преглед купца и добављача
Изјава о пребијању на дан 31.05.2017. (два примерка)

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 252.720,00 динарa.

б. Потраживање на име главног дуга оспорава се у целости за износ од 252.720,00 динара с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоТРГ Центропромет Зоран Петровић
ПР

Хајдук Вељкова 16, Зајечар IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 1.375.982,00 1.375.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.375.982,00

042 0,00 1.375.982,00 1.375.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.375.982,00 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију.

а бГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу фактурисане робе

Правни основ: Изјава о пребијању бр. 315
ИОС на дан 11.01.2017.
Извод бр. 56 од 23.03.2017.
Извод бр. 61 од 29.03.2017.
Извод бр. 69 од 07.04.2017.
Аналитичка картица конта 4350 за 2017.
Аналитичка картица конта 2040 за 2017.
Аналитичка картица конта 2040 за 2016.
Рачун бр. 000598 од 03.06.2016.
Рачун бр. 000739 од 22.06.2016.
Рачун бр. 000735 од 22.06.2016.
Рачун бр. 000836 од 12.07.2016.
Рачун бр. 000866 од 18.07.2016.
Рачун бр. 000886 од 18.07.2016.
Рачун бр. 001486 од 26.10.2016.
Рачун бр. 001563 од 10.11.2016.
Рачуни из 2015.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 1.375.982,00 динарa.

б. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 1.375.982,00 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоКристал СО ДОО
Батајнички друм 283 г, Београд

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 941.257,69 941.257,69 0,00 0,00 0,00 932.257,69 0,00 9.000,00

043 0,00 697.600,00 697.600,00 0,00 0,00 0,00 697.600,00 0,00 На основу  члана 42
став  3   Закона  о
с т е ч а ј у  ( " С л .
гласник  РС",  бр.
104/2009, 99/2011 -
др. закон, 71/2012 -
о д л у к а  У С  и
83/2014)  оспорава
се потраживање на
име  трошкова  у
износу  од  9.000,00
динара увећаних за
трошкове  судских
т а к с и  н а  о в у
п р и ј а в у .

аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 197.305,69 197.305,69 0,00б

0,00 46.352,00 46.352,00 0,00в

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

0,00 0,00 197.305,69 0,00

37.352,00

0,00 0,00

0,00

9.000,00е

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за преузету фактурисану робу, а по Решењу о извршењу ПС ЗА Ив 689/2015 од 06.10.2015.

Правни основ: Решење о обустави поступка извршења ПС ЗА Ив 689/2015 од 27.04.2017.
Решење о извршењу ПС ЗА Ив 689/2015 од 06.10.2015.
Предлог за извршење од 01.10.2015.
Рачун бр. Х40404265 од 28.11.2014.
Отпремница бр. 3539-14 од 28.11.2014.
Рачун бр. Х40404786 од 29.12.2014.
Отпремница бр. 4076-14 од 29.12.2014.
Рачун бр. Х40404845 од 30.12.2014.
Отпремница бр. 4135-14 од 30.12.2014.
Књиговодствена картица за период 01.01.2017.-29.05.2017.
Књиговодствена картица за период 01.01.2015.-31.12.2015.
Књиговодствена картица за период 01.01.2014.-31.12.2014.
Обрачун камате за период 29.11.2014.-27.04.2017.
Обрачун камате за период 30.12.2014.-27.04.2017.
Обрачун камате за период 31.12.2014.-27.04.2017.
Адвокатско пуномоћје на дан 01.06.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 697.600,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 197.305,69 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 46.352,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 697.600,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 197.305,69 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у износу од 37.352,00 динара.

е. На основу  члана 42 став 3  Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС и 83/2014) оспорава се потраживање на име трошкова у износу од 9.000,00 динара увећаних за трошкове судских такси на ову пријаву.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоТоп Хил (Hill) ДОО
 Милана Ракића 79, Параћин

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 1.214.951,75 1.214.951,75 0,00 0,00 0,00 1.214.951,75 0,00 0,00

044 0,00 948.086,13 948.086,13 0,00 0,00 0,00 948.086,13 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 266.865,62 266.865,62 0,00б

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

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

0,00 0,00 266.865,62 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 продате робе и извршеног превоза робе

Правни основ: Рачун бр. 220/14 од 29.12.2014.
Рачун бр. 200/14 од 30.11.2014.
Књиговодствене картице за 2015. и 2014. годину
Повраћај менице од Банца Интеса од 15.05.2017.
Товарни листови и отпремнице као доказ за фактурисање за период 03.11.2014.-26.12.2014.
Обрачун камате за период 30.01.2015.-27.04.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 948.086,13 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 266.865,62 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 948.086,13 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 266.865,62 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 АД
Таковска 2

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 42.317,91 42.317,91 0,00 0,00 0,00 42.317,91 0,00 0,00

045 0,00 41.382,80 41.382,80 0,00 0,00 0,00 41.382,80 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 935,11 935,11 0,00б

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

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

0,00 0,00 935,11 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 пружених ТТ услуга

Правни основ: Рачун бр. 47-182-019-1025324 од 01.12.2016.
Рачун бр. 44-182-019-1025325 од 01.12.2016.
Рачун бр. 63-182-064-1025326 од 01.12.2016.
Рачун бр. 20-182-065-1025329 од 01.12.2016.
Рачун бр. 29-183-019-1233055 од 01.01.2017.
Рачун бр. 26-183-019-1233056 од 01.01.2017.
Рачун бр. 23-183-019-1233057 од 01.01.2017.
Рачун бр. 42-183-064-1233058 од 01.01.2017.
Рачун бр. 05-183-065-1233059 од 01.01.2017.
Рачун бр. 22-184-019-1133163 од 01.02.2017.
Рачун бр. 41-184-064-1133164 од 01.02.2017.
Рачун бр. 83-184-065-1133171 од 01.02.2017.
Рачун бр. 85-185-019-1162387 од 01.03.2017.
Рачун бр. 07-185-064-1162388 од 01.03.2017.
Рачун бр. 58-185-065-1162392 од 01.03.2017.
Рачун бр. 75-186-019-1155331 од 01.04.2017.
Рачун бр. 76-186-064-1155332 од 01.04.2017.
Рачун бр. 24-186-065-1155338 од 01.04.2017.
Рачун бр. 13-187-019-1175505 од 01.05.2017.
Рачун бр. 32-187-064-1175506 од 01.05.2017.
Рачун бр. 80-187-065-1175511 од 01.05.2017.
Обрачун камате по стечају 70-0001331690

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 41.382,80 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 935,11 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 41.382,80 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 935,11 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСФПР Ева Јевица Марковић ПР
29. новембра 20А, Кладово

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 348.119,00 348.119,00 0,00 0,00 0,00 348.119,00 0,00 0,00

046 0,00 288.000,00 288.000,00 0,00 0,00 0,00 288.000,00 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 60.119,00 60.119,00 0,00б

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

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

0,00 0,00 60.119,00 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 продатих палета

Правни основ: Рачун-отпремница бр. 56-2015 од 15.08.2015.
Пуномоћје адвокату Љубиши Ј.Траиловићу

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 288.000,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 60.119,00 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 288.000,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 60.119,00 динара.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСЗТР ГМ копи ком (copy com) Горан
Митић ПР

28. марта 3/16, Бор

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 3.480,13 3.480,13 0,00 0,00 0,00 3.480,13 0,00 0,00

047 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 480,13 480,13 0,00б

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

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

0,00 0,00 480,13 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 испоручене и фактурисане робе

Правни основ: Рачун-отпремница бр. 1171/15ВП од 23.12.2015.
Обрачун камате за период 01.01.2016. до 27.04.2017.
Књиговодствене картице купца за 2015, 2016. и 2017. годину

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.000,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 480,13 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 3.000,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 480,13 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Ауто електроник центар
Зарков Драган ПР
Станоја Гачића 70

б

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 347.741,20 347.741,20 0,00 0,00 0,00 123.017,20 0,00 224.724,00

048 0,00 347.741,20 347.741,20 0,00 0,00 0,00 123.017,20 224.724,00а вГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу неизмирених рачуна

Правни основ: Изјава о пребијању бр. 0806/17 од 08.06.2017.
Рн из 2016 (Рн 386/06-16,Рн 334/06-16,Рн 328/06-16,Рн 244/05-16,Рн 109/03-16,Рн 18/01-16)
Рн из 2015 (Рн 826/12-15,Рн 793/12-15,Рн 793/12-15,Рн 771/12-15,Рн 754/11-15,Рн 715/11-15,Рн 577/09-15,Рн 513/08-15,Рн 495/07-15,Рн 475/07-15,Рн 325/05-15,Рн 292/05-15,Рн 254/04-15,Рн 256/04-15,Рн 194/03-15,Рн 147/03-15,Рн 62/02-15)
Рн 753/12-14 од 25.12.2014.
Рн 740/12-14 од 18.12.2014.
Рн 720/12-14 од 08.12.2014.
Рн 719/12-14 од 08.12.2014.
Рн 688/11-14 од 24.11.2014.
Рн 654/11-14 од 07.11.2014.
Рн 620/10-14 од 24.10.2014.
Рн 585/10-14 од 03.10.2014.
Рн 562/09-14 од 22.09.2014.
Рн 560/09-14 од 22.09.2014.
Рн 493/08-14 од 22.08.2014.
Рн 467/07-14 од 31.07.2014.
Рн 460/07-14 од 31.07.2014.
Рн 499/08-14 од 28.08.2014.
Рн 459/07-14 од 31.07.2014.
Рн 431/07-14 од 18.07.2014.
Рн 394/07-14 од 04.07.2014.
Рн 331/06-14 од 16.06.2014.
Рн 293/05-14 од 03.06.2014.
Рн 223/05-14 од 08.05.2014.
Рн 172/04-14 од 15.04.2014.
Рн 110/03-14 од 18.03.2014.
Рн 78/03-14 од 07.03.2014.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 347.741,20 динара.

б. Потраживање на име главног дуга признаје се у износу од 123.017,20 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

в. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 224.724,00 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМЗ Кленовац
Кленовац бб

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 463.743,43 463.743,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.743,43

049 0,00 399.800,00 399.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.800,00 Потраживање  се
оспорава у целости
к а о  н е о с н о в а н о
п о т р а ж и в а њ е

а вГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 63.943,43 63.943,43 0,00б

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

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

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

0,00

0,00 0,00

63.943,43г

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу извршене авансне уплате уговореног износа

Правни основ: Рачун бр. 600-У-512 од 31.12.2015.
Понуда бр. 7/169 од 15.10.2015.
Уговор бр. 86-257 од 15.10.2015.
Обавештење о отварању стечајног поступка и захтев за измирење дуга бр. 085/17-35 од 25.05.2017.
Решење о отварању стечајног поступка Ст. 8/2017 од 27.04.2017.
План расхода Месне заједнице Кленовац

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 399.800,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 63.943,43 динара.

в. Потраживање на име главног дуга оспорава се у целости као неосновано потраживање с обзиром да авансна уплата по рачуну бр. 600-9-512 која је основ потраживања није евидентирана у књиговодству стечајног дужника нити је поверилац приложио доказ о авансној уплати.

г. Камата на главни дуг осорава се у складу са оспоравањем главног дуга.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГроуп Енигма МЦ ДОО
Паруновачка 1Б, Крушевац

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 190.639,62 190.639,62 0,00 0,00 0,00 190.639,62 0,00 0,00

050 0,00 163.393,20 163.393,20 0,00 0,00 0,00 163.393,20 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 27.246,42 27.246,42 0,00б

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

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

0,00 0,00 27.246,42 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 фактурисане робе

Правни основ: Рачун бр. 23670/15 од 06.11.2015.
Рачун бр. 6274/15 од 06.11.2015.
Рачун бр. 13670/15 од 06.11.2015.
Отпремница бр. 3670/15 од 06.11.2015.
Отпремница бр. 6274/15 од 06.11.2015.
Обрачун камате на дан 27.04.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 163.393,20 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 27.246,42 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 163.393,20 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 27.246,42 динара.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоФортуна ДОО
28. Марта Л1/17, Бор

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 147.264,29 147.264,29 0,00 0,00 0,00 147.264,29 0,00 0,00

051 0,00 133.597,88 133.597,88 0,00 0,00 0,00 133.597,88 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 13.666,41 13.666,41 0,00б

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

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

0,00 0,00 13.666,41 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 неплаћеног дела рачуна

Правни основ: Рачун бр. Ф-125/2014 од 15.12.2014.
Обрачун камате на дан 27.04.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 133.597,88 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 13.666,41 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 133.597,88 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 13.666,41 динара.

43



ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоОгрев Стаменковић ДОО
Станоја Гачића бб, Зајечар

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 2.759.504,78 2.759.504,78 0,00 0,00 0,00 2.424.098,34 0,00 335.406,44

052 0,00 2.153.440,05 2.153.440,05 0,00 0,00 0,00 1.919.459,13 233.980,92 Потраживање  се
оспорава с обзиром
да  је  поверилац
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
з а х т е в а о  и
м е ђ о с о б н о
п р е б и ј а њ е
потраживања.  Део
п о т р а ж и в а њ а
оспорава  се  због
недокументованост
и

а еГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 554.729,73 554.729,73 0,00б

0,00 51.335,00 51.335,00 0,00в

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

0,00 0,00 453.304,21 0,00

51.335,00

0,00 0,00

101.425,52ж

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу Решења о извршењу ИИв 155/2016 од 31.08.2016. и по основу позајмица

Правни основ: Решење о извршењу ПС ЗА ИИв 155/2016 од 31.08.2016.
Предлог за извршење на основу веродостојне исправе од 02.09.2016.
Закључак о спровођењу извршења ЈИ Душана Илића ИИВ-А62/2016. од 07.03.2017.
Закључак о одређивању вештачења ЈИ Душана Илића ИИВ-А62/2016. од 29.03.2017.
Преглед камате по рачунима
Изјава о пребијању бр. 1/2017 од 10.06.2017.( два примерка)
Каматни обрачуни за сваки рачун посебно до дана отварања стечаја
Аналитичка картица позајмица за 2015. и 2016.
Извод бр. 3 од 06.01.2015.
Извод бр. 7 од 13.01.2015.
Обрачун камате за позајмице на дан отварања стечаја

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 2.153.440,05 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 554.729,73 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 51.335,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у износу од 1.919.459,13 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у износу од 453.304,21 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 51.335,00 динара.

е. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 215.590,92 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.
Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 18.390,00 динара као недокументовано потраживање.

ж. Оспорава се камата у износу од 82.026,10 динара на име неисправног обрачуна камте.
Оспорава се камата у износу од 19.399,42 динара зато што је, сходно члану 82. Закона о стечају пребијано потраживање главног дуга у износу за 215.590,92 па се за овај износ не може потраживати камата.

44



ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Мирољуб
Пожаревачка Д6/21, Зајечар

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 73.043,71 73.043,71 0,00 0,00 0,00 73.043,71 0,00 0,00

053 0,00 51.964,00 51.964,00 0,00 0,00 0,00 51.964,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 15.111,21 15.111,21 0,00б

0,00 5.968,50 5.968,50 0,00в

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

0,00 0,00 15.111,21 0,00

5.968,50

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име мање исплаћене отпремнине, а на основу Пресуде ОС ЗА П 594/16 од 15.12.2016.

Правни основ: Пресуда ОС ЗА П 594/16 од 15.12.2016.
Обрачун камате за период 26.01.2015. ндо 27.04.2017.
Копија банковне картице на име Мирољуба Јоцића

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 51.964,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 15.111,21 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 5.968,50 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 51.964,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 15.111,21 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 5.968,50 динара.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Велибор
Љубе Нешића 153/419000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 73.748,24 73.748,24 0,00 23.232,00 0,00 50.516,24 0,00 0,00

054 0,00 66.615,69 66.615,69 0,00 23.232,00 0,00 43.383,69 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 7.132,55 7.132,55 0,00б

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

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

0,00 0,00 7.132,55 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед неисплаћених зарада
Обрачун камате за период 01.05.2016. ндо 27.04.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 66.615,69 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 7.132,55 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 23.232,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 43.383,69 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 7.132,55 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСлавковић Небојша
Топличина 6, 19000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 187.347,63 187.347,63 0,00 59.472,00 0,00 106.035,63 0,00 21.840,00

055 0,00 170.411,07 170.411,07 0,00 59.472,00 0,00 89.099,07 21.840,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 16.936,56 16.936,56 0,00б

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

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

0,00 0,00 16.936,56 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед неисплаћених зарада
Обрачун камате за период 01.04.2016. ндо 27.04.2017.
Копија банковне картице на име Небојше Славковића
Обрачуни зарада и накнада зарада за период 02/2016-08/2016
Електронски очитана лична карта на име Славковић Небојша

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 170.411,07 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 16.936,56 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 81.312,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 89.099,07 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 16.936,56 динара.

д. Потраживање у износу од 21.840,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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
Првомајска 42Велики извор

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 204.417,58 204.417,58 0,00 57.816,00 0,00 100.841,58 0,00 45.760,00

056 0,00 186.489,68 186.489,68 0,00 57.816,00 0,00 82.913,68 45.760,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 17.927,90 17.927,90 0,00б

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

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

0,00 0,00 17.927,90 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед неисплаћених зарада
Обрачун камате за период 01.04.2016. ндо 27.04.2017.
Копија банковне картице на име Драган Николић

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 186.489,68 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 17.927,90 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 103.576,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 82.913,68 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 17.927,90 динара.
д. Потраживање у износу од 45.760,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАутопревозник Митић Душан ПР
Вишеградска 13, Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 2.156.322,09 2.156.322,09 0,00 0,00 0,00 2.156.322,09 0,00 0,00

057 0,00 2.113.246,60 2.113.246,60 0,00 0,00 0,00 2.113.246,60 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 43.075,49 43.075,49 0,00б

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

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

0,00 0,00 43.075,49 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање за неизмирене рачуне, а по основу Пресуди ОС ЗА П 1158/2016 од 28.06.2016.

Правни основ: Пресуда ОС ЗА П 1158/2016 од 28.06.2016.
Закључак о делимичном намирењу ЈИ Драгана Лековића ИИ-А45/2016 од 24.02.2017.
Обрачун камате од 25.02.2017. до 27.04.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 2.113.246,60 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 43.075,49 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 2.113.246,60 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 43.075,49 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоКомпанија Дунав Осигурање
Николе Пашића 66

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 548.750,26 548.750,26 0,00 0,00 0,00 548.750,26 0,00 0,00

058 0,00 395.541,08 395.541,08 0,00 0,00 0,00 395.541,08 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 125.081,89 125.081,89 0,00б

0,00 28.127,29 28.127,29 0,00в

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

0,00 0,00 125.081,89 0,00

28.127,29

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање из основа осигурања, а по Решењу о извршењу ПС ЗА ИИв 139/2017 од 07.03.2017. и по неизмиреном Уговору о репрограму дуга бр. 454/014 од 08.05.2014.

Правни основ: Решење о извршењу ПС ЗА ИИв 139/2017 од 07.03.2017.
Предлог за дозволу извршења од 01.03.2017.
Отворене ставке осигураника на дан 03.10.2016.
Опомена пред утужење за неплаћену премију осигурања од 12.09.2016.
Закључак о предујму ЈИ Драгана Лековића И.ИВ-65/2017 од 10.03.2017.
Рачун бр. И.ИВ-65/2017 од 10.03.2017.
Уговор о репрограму дуга бр. 454/014 од 08.05.2014.
Отворене ставке осигураника на дан 08.05.2014.
Обрачун камате

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 395.541,08 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 125.081,89 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 28.127,29 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 395.541,08 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 125.081,89 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 28.127,29 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПаћевић Љубомир
Саве Ковачевића 4319000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 531.546,07 531.546,07 0,00 51.880,00 0,00 275.826,07 0,00 203.840,00

059 0,00 504.139,16 504.139,16 0,00 51.880,00 0,00 248.419,16 203.840,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 27.406,91 27.406,91 0,00б

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

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

0,00 0,00 27.406,91 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 остварених, а неисплаћених нето зарада и јубиларне награде по Решењу бр. 202 од 21.12.2016.

Правни основ: Преглед неисплаћених зарада
Решење о јубиларној награди бр. 202 од 21.12.2016.
Обрачун камате за период 01.04.2016. ндо 27.04.2017.
Копија банковне картице на име Љубомир Паћевић

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 504.139,16 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 27.406,91 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 255.720,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 248.419,16 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 27.406,91 динара.

д. Потраживање у износу од 203.840,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСТЗР Дуте Драган Стефановић ПР
23.дивизије 19, Грљан

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 162.865,05 162.865,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.865,05

060 0,00 162.865,05 162.865,05 0,00 0,00 0,00 0,00 162.865,05 Потраживање  на
име  главног  дуга
оспорава  се  због
застарелости  на
основу  члана  374.
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 .  Д е о
потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију који је
п р и х в а ћ е н  о д
стране  стечајног
управника.

а бГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања по основу испоручене робе

Правни основ: Изјава о пребијању
Рачун-отпремница бр. 00578 од 14.08.2014.
Рачун-отпремница бр. 00298 од 06.05.2014.
Рачун-отпремница бр. 00074 од 13.02.2014.
Рачун-отпремница бр. 00029 од 20.01.2014.
Рачун-отпремница бр. 00004 од 08.01.2014.
Рачун-отпремница бр. 00786 од 23.09.2015.
Књиговодствена картица купца за 2015.
Рачун-отпремница бр. 00748 од 25.12.2013.
Књиговодствена картица купца за 2013.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 162.865,05 динарa.

б. Потраживање на име главног дуга оспорава се у износу од 131.730,04 због застарелости на основу члана 374.  Закона о облигационим односима.

Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 31.135,01 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Драгиша
Вардарска 5219000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 203.452,01 203.452,01 0,00 0,00 0,00 92.172,01 0,00 111.280,00

061 0,00 187.948,26 187.948,26 0,00 0,00 0,00 76.668,26 111.280,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

0,00 15.503,75 15.503,75 0,00б

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

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

15.503,75

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед неисплаћених зарада
Решење о извршењу ОС ЗА ИИ-441/17 од 23.03.2017.
Закључак о спровођењу извршења  ЈИ Душана Илића ИИ-441/17 од 12.04.2017.
Закључак о спровођењу извршења ЈИ Душана Илића ИИ-289/17 од 12.04.2017
Доказ о уплати предујма трошкова извршења јавног извршитеља.
Закључак о налогу за уплату предујма ЈИ Душана Илића ИИ-289/17 од 29.03.2017.
Закључак о намирењу извршних повериоца ЈИ Душана Илића ИИ-289/17 од 07.04.2017.
Решење о извршењу ИИ 604/16 од 17.08.2016.
Закључак о спровођењу извршења ЈИ Душана Илића ИИ-110/2016 од 26.08.2016. године
Закључак о закључењу извршног поступка ЈИ Душана Илића И.И-А110/2016 од 29.03.2017.
Копија банковне картице на име Јелена Милутиновић

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 187.948,26 динарa.

б. Поверилац на име трошкова потражује износ од 15.503,75 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 106.600,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 81.348,26 динара на именеисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 15.503,75 динара.

д. Потраживање у износу од 111.280,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоВујашевић Валентина
Албанске споменице 41, Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 267.256,30 267.256,30 0,00 16.616,00 0,00 126.730,18 0,00 123.910,12

062 0,00 260.832,07 260.832,07 0,00 16.616,00 0,00 120.305,95 123.910,12 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  з а
износ од 8.470,12 с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију  овог
износа

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 6.424,23 6.424,23 0,00б

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

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

0,00 0,00 6.424,23 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада
Решење о јубиларној награди бр.204 од 21.12.2016. године
Обрачун камате за период 01.04.2016.године до 27.04.2017. године
Изјава о компензацији по фактури бр 89-9-171 и дела зараде за фебруар 2016.године
Аналитичка картица купца
Копија платне картице на име Валентина Вујашевић

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 260.832,07 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 6.424,23 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 132.056,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 120.305,95 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 6.424,23 динара.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 8.470,12 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

Потраживање у износу од 115.440,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоТарбук Драган
Павла Илића Вељка 219000

Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 220.087,65 220.087,65 0,00 59.688,00 0,00 130.499,25 0,00 29.900,40

063 0,00 201.057,71 201.057,71 0,00 59.688,00 0,00 111.469,31 29.900,40 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  з а
износ од 11.180,40 с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију  овог
износа

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 19.029,94 19.029,94 0,00б

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

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

0,00 0,00 19.029,94 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016.године до 27.04.2017. године
Изјава о компензацији по фактури бр 177-9-158 и дела зараде за фебруар 2016.године
Аналитичка картица купца

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 201.057,71 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 19.029,94 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 78.408,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 111.469,31 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 19.029,94 динара.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 11.180,40 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

Потраживање у износу од 18.720,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоТарбук Јелка
Павла Илића 219000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 357.438,44 357.438,44 0,00 51.880,00 0,00 177.638,44 0,00 127.920,00

064 0,00 332.211,58 332.211,58 0,00 51.880,00 0,00 152.411,58 127.920,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 25.226,86 25.226,86 0,00б

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

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

0,00 0,00 25.226,86 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016.године до 27.04.2017. године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 332.211,58 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 25.226,86 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 179.800,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 152.411,58 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 25.226,86 динара.

д. Потраживање у износу од 127.920,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
ПризнатоПријављено потраживање   Бр.

пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Виолета
Љуботенска 12  19000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 426.348,54 426.348,54 0,00 52.010,00 0,00 213.138,54 0,00 161.200,00

065 0,00 397.865,07 397.865,07 0,00 52.010,00 0,00 184.655,07 161.200,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 28.483,47 28.483,47 0,00б

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

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

0,00 0,00 28.483,47 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016.године до 27.04.2017. године
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 397.865,07 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 28.483,47 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 213.210,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 184.655,07 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 28.483,47 динара.

д. Потраживање у износу од 161.200,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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
Карађорђева бб 19206 Велики

извор

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 338.910,03 338.910,03 0,00 51.880,00 0,00 79.075,23 0,00 207.954,80

066 0,00 320.048,09 320.048,09 0,00 51.880,00 0,00 60.213,29 207.954,80 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  з а
износ од 4.114,80 с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију  овог
износа

а еГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 9.949,50 9.949,50 0,00б

0,00 8.912,44 8.912,44 0,00в

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

0,00 0,00 9.949,50 0,00

8.912,44

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Изјава о компензацији по фактури 178-9-159 и део зараде за април 2016.године
Аналитичка картица купца
Преглед раздужења за предмет 225 И.И-38/2017
Обрачун камате за период 01.09.2016.године до 27.04.2017. године
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 320.048,09 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 9.949,50 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 8.912,44 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 255.720,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 60.213,29 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 9.949,50 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 8.912,44 динара.

е. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 4.114,80 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

Потраживање у износу од 203.840,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Срђан
Которска К2/8, 19000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 316.191,78 316.191,78 0,00 9.288,00 0,00 141.864,98 0,00 165.038,80

067 0,00 302.667,83 302.667,83 0,00 9.288,00 0,00 128.341,03 165.038,80 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  з а
износ  од  718,80  с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију  овог
износа

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 13.523,95 13.523,95 0,00б

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

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

0,00 0,00 13.523,95 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Изјава о компензацији по фактури 539-9-467 и дела зараде за јул 2016.године
Аналитичка картица купца
Преглед раздужења за предмет 226 И.И-А727/2016
Обрачун камате за период 01.09.2016.године до 27.04.2017. године
Копија банковне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 302.667,83 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 13.523,95 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 173.608,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 128.341,03 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 13.523,95 динара.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 718,80 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

Потраживање у износу од 164.320,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоКорцеба Жарко
Пожаревачка Д-6/25, 19000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 347.656,39 347.656,39 0,00 51.880,00 0,00 91.936,39 0,00 203.840,00

068 0,00 326.755,68 326.755,68 0,00 51.880,00 0,00 71.035,68 203.840,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 20.900,71 20.900,71 0,00б

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

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

0,00 0,00 20.900,71 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016.године до 27.04.2017. године
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 326.755,68 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 20.900,71 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 255.720,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 71.035,68 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 20.900,71 динара.

д. Потраживање у износу од 203.840,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоДанчић Мирослав
Јакшићева 22, Велики Извор

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 425.512,74 425.512,74 0,00 51.880,00 0,00 169.792,74 0,00 203.840,00

069 0,00 399.458,98 399.458,98 0,00 51.880,00 0,00 143.738,98 203.840,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 26.053,76 26.053,76 0,00б

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

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

0,00 0,00 26.053,76 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016.године до 27.04.2017. године
Копија банковне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 399.458,98 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 26.053,76 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 255.720,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 143.738,98 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 26.053,76 динара.

д. Потраживање у износу од 203.840,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПредић  Градомир
14. српске ударне бригаде 1/1,

Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 25.431,43 25.431,43 0,00 0,00 0,00 13.431,37 0,00 12.000,06

070 0,00 23.894,71 23.894,71 0,00 0,00 0,00 11.894,65 12.000,06 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  з а
износ од 12.000,06 с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију  овог
износа

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 1.536,72 1.536,72 0,00б

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

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

0,00 0,00 1.536,72 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016.године до 27.04.2017. године
Изјава о компензацији по фактури бр. 570-9-496 и дела зараде за фебруар 2016.године.
Аналитичка картица купца

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 23.894,71 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 1.536,72 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у укупном износу од 11.894,65 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 1.536,72 динaра.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 12.000,06 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЖивић Драган
Хајдук Станкова 519000 Зајечар

д, ђ, е, ж

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 256.820,61 256.820,61 0,00 59.184,00 0,00 171.636,61 0,00 26.000,00

071 0,00 209.378,38 209.378,38 0,00 59.184,00 0,00 124.194,38 26.000,00 Н е н о в ч а н о
потраживање  на
име  доприноса  за
ПИО  оспорава  се
к а о  н е о с н о в а н о
п о т р а ж и в а њ е  с
о б з и р о м  д а
потраживања  на
име ПИО доприноса
п р и ј а в љ у ј е  М Ф
Пореска  управа.

а зГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 21.454,39 21.454,39 0,00б

0,00 25.138,00 25.138,00 0,00в

0,00 849,84 849,84 0,00г

0,00 0,00 21.454,39 0,00

25.138,00

849,84 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Пресуда ОС ЗА П 277/16 од 23.09.2016.године
Обрачун зараде и накнаде зарада за мај 2016.године
Обрачун зараде и накнаде зарада за јун 2016.године
Обрачун зараде и накнаде зарада за јул 2016.године
Обрачун зараде и накнаде зарада за август 2016.године.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 209.378,38 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 21.454,39 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 25.138,00 динара.

г. Поверилац на име камате на трошкове потражује износ од 849,84 динара.

д. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 85.184,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 124.194,38 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

ђ. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 21.454,39 динара.

е. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 25.138,00 динара.

ж. Потраживање на име камате на трошкове обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 849,84 динара.

з. Неновчано потраживање на име доприноса за ПИО оспорава се као неосновано потраживање с обзиром да потраживања на име ПИО доприноса пријављује МФ Пореска управа.

Потраживање у износу од 26.000,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЖивић Богољуб
Хајдук Станкова 519000 Зајечар

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 329.925,51 329.925,51 0,00 52.920,00 0,00 115.805,51 0,00 161.200,00

072 0,00 286.223,85 286.223,85 0,00 52.920,00 0,00 72.103,85 161.200,00а еГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 19.914,66 19.914,66 0,00б

0,00 23.787,00 23.787,00 0,00в

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

0,00 0,00 19.914,66 0,00

23.787,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016.године до 27.04.2017. године
Пресуда ОС ЗА П 280/16 од 14.09.2016.године
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 286.223,85 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 19.914,66 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 23.787,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 214.120,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 72.103,85 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 19.914,66 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 23.787,00 динара.

е. Потраживање у износу од 161.200,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМиленијум ДОО
Николе Пашића 324

б

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 46.901,06 46.901,06 0,00 0,00 0,00 46.901,06 0,00 0,00

073 0,00 46.901,06 46.901,06 0,00 0,00 0,00 46.901,06 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по неизмиреним рачунима за канцеларијски материјал и услуге сервисирања.

Правни основ: Аналитичка картица купца за период од 01.01.2017. до 20.06.2017.године
Аналитичка картица купца за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године
Аналитичка картица купца за период од 01.01.2002 до 31.12.2015. године
Аналитичка картица купца за период од 01.01.2002 до 31.12.2014. године
Рачун бр У00191/16 од 24.06.2016.године
Рачун бр.24/2015 од 20.01.2015.године
Рачун бр.67/2015 од 06.02.2015.године
Рачун бр.6221 од 17.07.2015.године
Рачун бр.6027 од 14.01.2015.године
Рачун бр.786/2014 од 31.12.2014.године
Рачун бр.518/2014.од 12.11.2014.године
Рачун бр.429/2014.од 10.10.2014.године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 46.901,06 динарa.

б. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 46.901,06 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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  Зоран
Зорана Радмиловића 5/17, Зајечар

а

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 2.780.000,00 2.780.000,00 0,00 0,00 0,00 1.390.000,00 0,00 1.390.000,00

074 0,00 2.780.000,00 2.780.000,00 0,00 0,00 0,00 1.390.000,00 1.390.000,00 О с п о р а в а  с е
потраживање  по
основу позајмица у
и з н о с у  о д
1.390.000,00 динара
к а о  н е о с н о в а н о
п о т р а ж и в а њ е  с
обзиром да је  исто
в р а ћ е н о
з а ј м о д а в ц у .

бГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу уговора о позајмицама.

Правни основ: Уговор о зајму бр.86-269 од 10.12.2014. године
Уговор о зајму бр.96-267 од 05.12.2014.године
Уговор о зајму бр.86-1 од 09.01.2015.године

а. Потраживање на име главног дуга признаје се у укупном износу од 1.390.000,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред. Признато потраживање односи се на невраћени део позајмице и то по уговору 86-269 од 10.12.2014. у износу од 450.000,00 динара и по уговору 86-1 од 09.01.2015. у
износу од 940.000,00 динара.

б. Оспорава се потраживање у укупном износу од 1.390.000,00 зато што је позајмица по уговору 86-267 од 05.12.2014. враћена 25.12.2014. у износу од 300.000,00 динара и 31.12.2014. у износу од 540.000,00 динара и по уговору 86-269 од 10.12.2014. враћена 31.12.2014. у износу од 550.000,00
динара
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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  Зоран
Зорана Радмиловића 5/17, Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 427.714,55 427.714,55 0,00 37.600,00 0,00 92.767,07 0,00 297.347,48

075 0,00 416.338,00 416.338,00 0,00 37.600,00 0,00 81.390,52 297.347,48 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  з а
износ од 267.187,48
с  обзиром  да  је
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију  овог
износа

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 11.376,55 11.376,55 0,00б

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

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

0,00 0,00 11.376,55 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.08.2016.године до 27.04.2017. године
Изјава о компензацији по фактури 190-9-346 и зараде за фебруар 2016., март 2016., април 2016., мај 2016. и дела зараде за јун 2016.године
Аналитичка картица купца

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 416.338,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 11.376,55 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 67.760,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 81.390,52 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 11.376,55 динара.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 267.187,48 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

Потраживање у износу од 30.160,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоКС-2 Биро за пројектовање
Зорана Радмиловића 5/17

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 257.751,36 257.751,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.751,36

076 0,00 257.751,36 257.751,36 0,00 0,00 0,00 0,00 257.751,36 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  у
ц е л о с т и  к а о
недокументовано
потраживање.

а бГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу извршених услуга.
Стечајни управник се дописом обратио стечајном повериоцу са захтевом за допуну - уређење пријаве потраживања на шта поверилац није одговорио
Правни основ: Одговор на обавештење  о неизмиреним обавезама од 14.06.2017.године
Аналитичка картица купаца за партнера КС-2 Биро за пројектовање

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 257.751,36 динарa.

б. Потраживање на име главног дуга оспорава се у целости у износу од 257.751,36 динара као недокументовано потраживање.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Снежана
Тимочке буне 2619000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 408.084,93 408.084,93 0,00 52.920,00 0,00 201.244,93 0,00 153.920,00

077 0,00 380.957,32 380.957,32 0,00 52.920,00 0,00 174.117,32 153.920,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 27.127,61 27.127,61 0,00б

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

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

0,00 0,00 27.127,61 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016.године до 27.04.2017. године
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 380.957,32 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 27.127,61 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 206.840,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 174.117,32 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 27.127,61 динара.

д. Потраживање у износу од 153.920,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Звонимир
19205 Градсково

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 474.124,27 474.124,27 0,00 51.880,00 0,00 218.404,27 0,00 203.840,00

078 0,00 410.056,96 410.056,96 0,00 51.880,00 0,00 154.336,96 203.840,00а еГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 26.777,31 26.777,31 0,00б

0,00 37.290,00 37.290,00 0,00в

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

0,00 0,00 26.777,31 0,00

37.290,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016.године до 27.04.2017. године
Пресуда ОС ЗА П 309/16 од 14.09.2016.године.
Налог за плаћање таксе у готовом П 309/16 од 18.10.2016.године.
Налог за плаћање таксе у готовом П 309/16 од 11.07.2016.године.
Обавештење суда 13 П.бр.309/16 од 01.11.2016. год.
Копије налога за уплату судске таксе.
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 410.056,96 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 26.777,31 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 37.290,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 255.720,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 154.336,96 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 26.777,31 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 37.290,00 динара.

е. Потраживање у износу од 203.840,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЂорђев Саша
Вардарска 3719000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 243.857,12 243.857,12 0,00 46.096,00 0,00 127.041,12 0,00 70.720,00

079 0,00 226.014,47 226.014,47 0,00 46.096,00 0,00 109.198,47 70.720,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 17.842,65 17.842,65 0,00б

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

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

0,00 0,00 17.842,65 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016.године до 27.04.2017. године
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 226.014,47 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 17.842,65 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 116.816,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 109.198,47 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 17.842,65 динара.

д. Потраживање у износу од 70.720,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМинић Десанка
Шпанских бораца 2119000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 297.246,99 297.246,99 0,00 52.010,00 0,00 84.036,99 0,00 161.200,00

080 0,00 278.226,40 278.226,40 0,00 52.010,00 0,00 65.016,40 161.200,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 19.020,59 19.020,59 0,00б

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

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

0,00 0,00 19.020,59 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016.године до 27.04.2017. године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 278.226,40 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 19.020,59 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 213.210,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 65.016,40 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 19.020,59 динара.

д. Потраживање у износу од 161.200,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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  Ђорђе
Цветка Таковића 15, Велики Извор

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 127.804,30 127.804,30 0,00 59.048,00 0,00 38.181,32 0,00 30.574,98

081 0,00 119.154,41 119.154,41 0,00 59.048,00 0,00 29.531,43 30.574,98 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  з а
износ од 30.574,98 с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију  овог
износа

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 8.649,89 8.649,89 0,00б

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

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

0,00 0,00 8.649,89 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.05.2016.године до 27.04.2017. године
Изјава о компензацији по фактури 149-9-122 и зараде за фебруар 2016.године и дела зараде за март 2016.године
Аналитичка картица купца за период од 01.01.2016. до 31.12.2016.године
Аналитичка картица купца за период од 01.01.2015. до 31.12.2015.године
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 119.154,41 динара.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 8.649,89 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 59.048,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 29.531,43 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 8.649,89 динара.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 30.574,98 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоРашић Љубиша
Пана Ђукића 15/1, 19000 Зајечар

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 557.046,56 557.046,56 0,00 51.880,00 0,00 382.446,56 0,00 122.720,00

082 0,00 494.697,33 494.697,33 0,00 51.880,00 0,00 320.097,33 122.720,00а еГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 38.376,35 38.376,35 0,00б

0,00 23.972,88 23.972,88 0,00в

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

0,00 0,00 38.376,35 0,00

23.972,88

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016.године до 27.04.2017. године
Решење о извршењу ОС ЗА Ии.бр.65/17 од 23.01.2017.године
Доказ о уллати предујма јавном извршитељу у предмету 226-И.И-88/2017.године.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 494.697,33 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 38.376,35 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 23.972,88 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 174.600,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 320.097,33 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 38.376,35 динара.

ђ. Потраживање на име трошкова признаје се у целости у укупном износу од 23.972,88 динара.

е. Потраживање у износу од 122.720,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБећировић  Синиша
19342 Грлиште

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 345.239,65 345.239,65 0,00 51.880,00 0,00 89.519,65 0,00 203.840,00

083 0,00 324.746,64 324.746,64 0,00 51.880,00 0,00 69.026,64 203.840,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 20.493,01 20.493,01 0,00б

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

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

0,00 0,00 20.493,01 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016.године до 27.04.2017. године
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 324.746,64 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 20.493,01 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 255.720,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 69.026,64 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 20.493,01 динара.

д. Потраживање у износу од 203.840,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈеремић Дејан
Вражогрнац

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 179.827,27 179.827,27 0,00 59.400,00 0,00 91.022,27 0,00 29.405,00

084 0,00 164.201,32 164.201,32 0,00 59.400,00 0,00 75.396,32 29.405,00 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  з а
износ од 6.525,00 с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију  овог
износа

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 15.625,95 15.625,95 0,00б

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

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

0,00 0,00 15.625,95 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016.године до 27.04.2017. године
Изјава о компензацији по фактури 187-9-168 и дела зараде за фебруар 2016.године.
Аналитичка картица купца за период 01.01.2016. до 21.06.2017.године.
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 164.201,32 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 15.625,95 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 82.280,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 75.396,32 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 15.625,95 динара.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 6.525,00 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

Потраживање у износу од 22.880,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Драгиша
Сарајевска 1019000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 244.763,18 244.763,18 0,00 56.880,00 0,00 123.203,18 0,00 64.680,00

085 0,00 224.684,71 224.684,71 0,00 56.880,00 0,00 103.124,71 64.680,00 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  з а
износ од 5.400,00 с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију  овог
износа

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 20.078,47 20.078,47 0,00б

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

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

0,00 0,00 20.078,47 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016.године до 27.04.2017. године
Изјава о компензацији по фактури 48-9-130 и дела зараде за фебруар 2016.године.
Аналитичка картица купца за период 01.01.2016. до 21.06.2017.године.
Копија банковне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 224.684,71 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 20.078,47 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 116.160,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 103.124,71 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 20.078,47 динара.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 5.400,00 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

Потраживање у износу од 59.280,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМФ Пореска управа Филијала
Зајечар

Драгослава Срејовића 4, Зајечар

г, д

а

IV

Оспорено

У К У П Н О: 16.929.917,69 47.415.747,54 64.345.665,23 15.065.173,51 4.529.216,22 2.074.398,37 38.555.670,13 0,00 4.121.207,00

086 16.348.311,09 38.835.600,32 55.183.911,41 14.483.566,91 4.529.216,22 2.074.398,37 29.975.522,91 4.121.207,00б ђГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

581.606,60 8.580.147,22 9.161.753,82 581.606,60в

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

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

0,00 0,00 8.580.147,22 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Опис потраживања:  Потраживања за неплаћене јавне приходе.

Правни основ: Записник о усаглашењу стања пореског дуга по основу јавних прихода бр.116-433-00-01549/2017 на дан 27.04.2017.године.
Преглед дуга по исплатним редовима.
Консолидовани упит стања од  01.01.2017.до 27.04.2017.године
Решење РГЗ бр.952-02-12-32/2016-Ж од 24.06.2016.године
Решење РГЗ бр.952-02-12-9/2017-Ж од 15.03.2017.године
Решење о поновљеном поступку бр.116-433-20-01074/2015-И5В02/1 од 06.07.2016.
Решење о поновљеном поступку бр.116-433-20-01071/2015-И5В02/1 од 06.07.2016.
Решење о поновљеном поступку бр.116-433-20-01068/2015-И5В02/1 од 06.07.2016.
Решење о поновљеном поступку бр.116-433-20-01065/2015-И5В02/1 од 06.07.2016.
Решење о поновљеном поступку бр.116-433-20-00951/2015-И5В02/1 од 06.07.2016.
Решење о поновљеном поступку бр.116-433-20-01050/2015-И5В02/1 од 06.07.2016.
Решење о поновљеном поступку бр.116-433-20-01047/2015-И5В02/1 од 06.07.2016.
Решење о поновљеном поступку бр.116-433-20-01044/2015-И5В02/1 од 06.07.2016.
Картице поднетих пореских пријава

Признато разлучно право: Пословни простор у згради пословних услуга , Објекат грађевинарства - Бетоњерка - згр бр 2, Управна зграда са гаражом, Објекат грађевинарства - Котларница - згр бр 4, к.п.бр 612/2 Трњак, к.п.бр 612/1 Трњак, Објекат грађевинарства - Стара сепарација згр. бр 1,
Објекат грађевинарства - Трафо станица -згр. бр 5, Надстрешница, Помоћна зграда - Портирница - згр. бр. 9, Објекат грађевинарства - Шупа - згр. бр 7, Објекат грађевинарства - згр. бр 3, Објекат грађевинарства - згр. бр 6
а. Пријављено разлучно потраживање према Решењу РГЗ СКН бр 952-02-12-32/2016 на износ од 11.524.689,67 дин над имовином: Пословни простор, улаз 1, Други спрат, површине 203 м2, посебан део зграде 1, к.п.бр.9433/2 КО Зајечар
Пријављено разлучно потраживање према Решењу РГЗ СКН бр 952-02-12-9/2017 на износ од 5.405.228,20 дин над имовином:
1. кат парцела 612/1, површине 10368 м2, њива 3. класе, КО Грљан
2. кат парцела 612/2, површине 10596 м2, њива 3. класе, КО Грљан
3. кат парцела 622, површине 81 м2, земљиште под зградом-објектом, КО Грљан
4. кат парцела 622, површине 418 м2, земљиште под зградом-објектом, КО Грљан
5. кат парцела 622, површине 57 м2, земљиште под зградом-објектом, КО Грљан
6. кат парцела 622, површине 131 м2, земљиште под зградом-објектом, КО Грљан
7. кат парцела 622, површине 36 м2, земљиште под зградом-објектом, КО Грљан
8. кат парцела 622, површине 56 м2, земљиште под зградом-објектом, КО Грљан
9. кат парцела 622, површине 36 м2, земљиште под зградом-објектом, КО Грљан
10. кат парцела 622, површине 718 м2, земљиште под зградом-објектом, КО Грљан
11. кат парцела 622, површине 8 м2, земљиште под зградом-објектом, КО Грљан
12. кат парцела 622, површине 29133 м2, земљиште уз зграду-објекат, КО Грљан
13. Објекат грађевинарства бр 1, површине 81 м2, изграђен на к.п.бр 622 КО Грљан
14. Објекат грађевинарства бр 2, површине 418 м2, изграђен на к.п.бр 622 КО Грљан
15. Објекат грађевинарства бр 3, површине 57 м2, изграђен на к.п.бр 622 КО Грљан
16. Објекат грађевинарства бр 4, површине 131 м2, изграђен на к.п.бр 622 КО Грљан
17. Објекат грађевинарства бр 5, површине 36 м2, изграђен на к.п.бр 622 КО Грљан
18. Објекат грађевинарства бр 6, површине 56 м2, изграђен на к.п.бр 622 КО Грљан
19. Објекат грађевинарства бр 7, површине 36 м2, изграђен на к.п.бр 622 КО Грљан
20. Објекат грађевинарства бр 8, површине 718 м2, изграђен на к.п.бр 622 КО Грљан
21. Објекат грађевинарства бр 9, површине 8 м2, изграђен на к.п.бр 622 КО Грљан

б. Поверилац на име главног дуга потражује 55.183.911,41 динара од чега 16.348.311,09 динара као главни дуг разлучног потраживања и то:
Стечајно потраживање у првом исплатном реду од 8.650.423,22 динара (обрачунати износ пријављеног укупног потраживања у првом исплатном реду од 16.345.105,92 динара умањен за део разлучног потраживања у износу 7.694.682,70 динара који се односи на неплаћене доприносе за ПИО
осигурање запослених за последње две године пре отварања стечајног поступка)
Стечајно потраживање у другом исплатном реду од 13.829.923,97 динара
Стечајно потраживање у трећем исплатном реду 16.355.253,13 динара (обрачунати износ пријављеног укупног потраживања у трећем исплатном реду од 25.008.881,52 динара умањен за део разлучног потраживања у износу 8.653.628,39 динара који се односи на остале неплаћене јавне
приходе са обезбеђеним потраживањем)
в. Поверилац на име камате главног дуга потражује износ од 9.161.753,82 динара од чега 581.606,60 динара као камату разлучног потраживања

г. Признаје се главни дуг са разлучним правом - обезбеђено потраживање у износу од 9.174.547,16 динара што одговара разлучном праву установљеном према решењу 116-433-10-5286/2016 од 13.06.2016. умањено за износ прве три и део четврте специфициране пореске обавезе из
наведеног решења, укупно 1.864.744,18 динара које нису уопште пријављене у пријави потраживања.
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Признаје се главни дуг у првом исплатном реду у износу од 11.614.731,94 динара
Признаје се главни дуг у другом исплатном реду у износу од 2.074.398,37 динара
Признаје се главни дуг у трећем исплатном реду у износу од 32.320.233,94 динара

д. Признаје се главни дуг са разлучним правом - обезбеђено потраживање у износу од 485.398,33 динара што одговара разлучном праву установљеном према решењу 116-433-10-5286/2016 од 13.06.2016.
Признаје се камата на стечајно потраживање у износу од 8.676.355,49 динара и сврстава у трећи исплатни ред

ђ. Оспорава се разлучно право - обезбеђено потраживање у износу од 5.405.228,20 динара и признаје као стечајно потраживање из разлога што је решење РГЗ СКН Зајечар 952-02-12-9/2017 од 15.03.2017. о упису заложног права - извршне вансудске хипотеке у корист Републике Србије као
пореског повериоца донето у оквиру 60 дана пре отварања стечајног поступка што је у супротности са Законом о стечају чл. 49 ст 3. Наведено оспорено разлучно потраживање признаје се као стечајно потраживање.
Оспорава се разлучно право- обезбеђено потраживање у износу од 1.864.744,18 динара као делу разлучног права установљеном према решењу 116-433-10-5286/2016 од 13.06.2016. јер наведени износ није био предмет специфицираног потраживања у пријави потраживања.
Оспорава се други исплатни ред за стечајно потраживање у износу од 11.755.525,60 динара и сврстава у тећи исплатни ред с обзиром да је за наведено потраживање према Закону о ПДВ-у чл. 16. настало даном промета добара и услуга а не даном доношења пореског решења

На основу Решења СТ 8/2017 од 25.01.2018. одбијен је захтев стечајног управника за брисање хипотеке односно непостојања разлучног права па је након жалбе стечајног управника и решења ПАСа Пвж 260-18 од 09.05.2018. ово решење постало правноснажно.
Стечајни управник је након тога спровео измену коначне листе тако да ново стање гласи:
Признаје се разлучно право - обезбеђено потраживање у износу од 5.405.228,20 динара према решењу РГЗ СКН Зајечар 952-02-12-9/2017 од 15.03.2017. о упису заложног права - извршне вансудске хипотеке у корист Републике Србије као пореског повериоца.
Разлучно право се односи на следеће непокретности:
1. кат парцела 612/1, површине 10368 м2, њива 3. класе, КО Грљан
2. кат парцела 612/2, површине 10596 м2, њива 3. класе, КО Грљан
3. Објекат грађевинарства бр 1, површине 81 м2, изграђен на к.п.бр 622 КО Грљан
4. Објекат грађевинарства бр 2, површине 418 м2, изграђен на к.п.бр 622 КО Грљан
5. Објекат грађевинарства бр 4, површине 131 м2, изграђен на к.п.бр 622 КО Грљан
6. Објекат грађевинарства бр 5, површине 36 м2, изграђен на к.п.бр 622 КО Грљан
7. Објекат грађевинарства бр 7, површине 36 м2, изграђен на к.п.бр 622 КО Грљан
8. Објекат грађевинарства бр 9, површине 8 м2, изграђен на к.п.бр 622 КО Грљан

Разлучно право се не односи на следеће непокретности које су биле предмет продаје у извршном поступку И.И А 45/16 пре отварања стечаја 24.02.2017.:
1. кат парцела 622, површине 81 м2, земљиште под зградом-објектом, КО Грљан
2. кат парцела 622, површине 418 м2, земљиште под зградом-објектом, КО Грљан
3. кат парцела 622, површине 57 м2, земљиште под зградом-објектом, КО Грљан
4. кат парцела 622, површине 131 м2, земљиште под зградом-објектом, КО Грљан
5. кат парцела 622, површине 36 м2, земљиште под зградом-објектом, КО Грљан
6. кат парцела 622, површине 56 м2, земљиште под зградом-објектом, КО Грљан
7. кат парцела 622, површине 36 м2, земљиште под зградом-објектом, КО Грљан
8. кат парцела 622, површине 718 м2, земљиште под зградом-објектом, КО Грљан
9. кат парцела 622, површине 8 м2, земљиште под зградом-објектом, КО Грљан
10. кат парцела 622, површине 29133 м2, земљиште уз зграду-објекат, КО Грљан
11. Објекат грађевинарства бр 8, површине 718 м2, изграђен на к.п.бр 622 КО Грљан
Такође, разлучно право се не односи на објекте који нису постојали на дан отварања стечајног поступка:
1. Објекат грађевинарства бр 3, површине 57 м2, изграђен на к.п.бр 622 КО Грљан
2. Објекат грађевинарства бр 6, површине 56 м2, изграђен на к.п.бр 622 КО Грљан

Ново стање признатих и оспорених потраживања сада гласи:
Признаје се главни дуг са разлучним правом - обезбеђено потраживање у износу од 9.174.547,16 динара што одговара разлучном праву установљеном према решењу 116-433-10-5286/2016 од 13.06.2016. умањено за износ прве три и део четврте специфициране пореске обавезе из наведеног
решења, укупно 1.864.744,18 динара које нису уопште пријављене у пријави потраживања као и главни дуг са разлучним правом - обезбеђено потраживање у износу од 5.309.019,75 динара према решењу 116-433-10-4003/2016-3 од 07.02.2017. што укупно износи 14.483.566,91 дин признатог
разлучног права за главни дуг.
Признаје се главни дуг у првом исплатном реду у износу од 4.529.216,22 динара
Признаје се главни дуг у другом исплатном реду у износу од 2.074.398,37 динара
Признаје се главни дуг у трећем исплатном реду у износу од 29.975.522,91 динара

Признаје се камата на главни дуг са разлучним правом - обезбеђено потраживање у износу од 485.398,33 динара што одговара разлучном праву установљеном према решењу 116-433-10-5286/2016 од 13.06.2016. као и камата на главни дуг са разлучним правом - обезбеђено потраживање у
износу од 96.208,27 динара што одговара разлучном праву установљеном према решењу 116-433-10-4003/2016-3 од 07.02.2017. што све укупно износи 581.606,60 динара признатог разлучног права на камату главног дуга.
Признаје се камата на стечајно потраживање у износу од 8.580.147,22 динара и сврстава у трећи исплатни ред

Оспорава се пораживање у износу од 4.121.207,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПрогрес аутокућа ДОО
Панчевачки пут 47

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 133.166,77 133.166,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.166,77

087 0,00 59.973,89 59.973,89 0,00 0,00 0,00 0,00 59.973,89 Потраживање  на
име главног  дуга  и
камате оспорава се
у  ц е л о с т и  з б о г
застарелости  на
основу   члана  374.
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 .

а вГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 73.192,88 73.192,88 0,00б

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

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

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

0,00

0,00 0,00

73.192,88г

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу фактурисане робе.

Правни основ: Рачун бр.0131-50156-к323 од 13.04.2009.године.
Отпремница бр.71/11819 од 10.04.2009.године
Радни налог бр. Т/2975 од 25.02.2009.године.
Радна листа бр.9646 од 13.04.2009.године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 59.973,89 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 73.192,88 динара.

в. Потраживање на име главног дуга оспорава се у целости због застарелости на основу  члана 374.  Закона о облигационим односима.

г. На основу  члана 369.  Закона о облигационим односима  ( Сл.лист СФРЈ број . 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Сл.лист СРЈ број. 31/93, Сл.лист СЦГ број. 1/2003,)  када застари главно потраживања застарела су и споредна  потраживања, као што су потраживања камата, плодова трошкова
уговорне казне , из напред наведеног следи да се оспорава камата у целости с обзиром да је обрачуната по рачуну који је застарео.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБМС-М Плус ДОО
19215 Злот

в

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 5.515.944,64 5.515.944,64 0,00 0,00 0,00 1.647.150,64 0,00 3.868.794,00

088 0,00 5.515.944,64 5.515.944,64 0,00 0,00 0,00 1.647.150,64 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

3.868.794,00 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију који је
п р и х в а ћ е н  о д
стране  стечајног
управника.

а гГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00б

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу фактурисане робе.

Правни основ: Аналитичке картице добављача за 2016,2015,2014
Изјава о компензацији бр.01/17
Аналитичке картице купца за 2016, 2015,2014
Рн бр.04Ф001/16 од 09.03.2016.
Рн бр.04Ф002/16 од 28.03.2016.
Рн бр.04Ф003/16 од 30.04.2016.
Рн бр.04Ф004/16 од 31.05.2016.
Рн бр.04Ф005/16 од 30.06.2016.
Рн бр.04Ф01/15 од 04.02.2015.
Рн бр.04Ф02/15 од 24.03.2015.
Рн бр.04Ф04/15 од 24.04.2015.
Рн бр.04Ф05/15 од 21.05.2015.
Рн бр.04Ф07/15 од 31.05.2015.
Рн бр.04Ф08/15 од 06.07.2015.
Рн бр.04Ф10/15 од 31.07.2015.
Рн бр.04Ф12/15 од 31.08.2015.
Рн бр.04Ф13/15 од 30.09.2015.
Рн бр.04Ф14/15 од 06.10.2015.
Рн бр.04Ф15/15 од 24.11.2015.
Рн бр.04Ф016/15 од 30.11.2015.
Рн бр.04Ф17/15 од 31.12.2015.
Рн бр.04Ф01/2014 од 28.08.2014.
Рн бр.04Ф02/2014 од 11.09.2014.
Рн бр.04Ф04/2014 од 25.09.2014.
Рн бр.04Ф05/2014 од 06.10.2014.
Рн бр.04Ф06/2014 од 14.10.2014.
Рн бр.04Ф07/2014 од 31.10.2014.
Рн бр.04Ф09/2014 од 28.11.2014.
Рн бр.01Ф082/14 од 16.09.2014.
Рн бр.01Ф108/14 од 20.11.2014.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 5.515.944,64 динарa.

б. Поверилац потражује камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у износу од 1.647.150,64 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 3.868.794,00 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБалтић Ајнија
Звезданска 13,19000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 434.350,23 434.350,23 0,00 51.880,00 0,00 178.630,23 0,00 203.840,00

089 0,00 407.813,20 407.813,20 0,00 51.880,00 0,00 152.093,20 203.840,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 26.537,03 26.537,03 0,00б

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

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

0,00 0,00 26.537,03 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016.године до 27.04.2017. године
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 407.813,20 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 26.537,03 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 255.720,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 152.093,20 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 26.537,03 динара.

д. Потраживање у износу од 203.840,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПутојић Небојша
Пушкинова 28, 19000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 232.610,58 232.610,58 0,00 58.680,00 0,00 140.650,58 0,00 33.280,00

090 0,00 211.849,72 211.849,72 0,00 58.680,00 0,00 119.889,72 33.280,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 20.760,86 20.760,86 0,00б

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

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

0,00 0,00 20.760,86 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Копија банковне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 211.849,72 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 20.760,86 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 91.960,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 119.889,72 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 20.760,86 динара.

д. Потраживање у износу од 33.280,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Бојан
Пожаревачка Д6/21, 19000 Зајечар

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 167.177,19 167.177,19 0,00 62.920,00 0,00 104.257,19 0,00 0,00

091 0,00 130.037,48 130.037,48 0,00 62.920,00 0,00 67.117,48 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 13.701,71 13.701,71 0,00б

0,00 23.438,00 23.438,00 0,00в

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

0,00 0,00 13.701,71 0,00

23.438,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Пресуда ОС ЗА П 295/16 од 02.09.2016.године
Копија банковне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 130.037,48 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 13.701,71 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 23.438,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 62.920,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 67.117,48 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 13.701,71 динара.

ђ. Потраживање на име трошкова признаје се у целости у укупном износу од 23.438,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Трејд (Trade) ДОО
Николе Пашића 98

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 761.235,39 761.235,39 0,00 0,00 0,00 100.773,95 0,00 660.461,44

092 0,00 652.280,57 652.280,57 0,00 0,00 0,00 23.152,37 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

629.128,20 О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е  с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију који је
п р и х в а ћ е н  о д
стране  стечајног
управника.

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 108.954,82 108.954,82 0,00б

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

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

0,00 0,00 77.621,58 0,00

0,00

0,00 0,00

31.333,24ђ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потроживање по основу продате робе.
Поверилац је допуном пријаве потраживања од 01.09.2017. прецизирао потраживање

Правни основ: Пуномоћје адвокату Слађани Богдановић
Картица купца за 2017. годину
Картица добављача за 2017. годину
Изјава о пребијању бр. 11/2016 од 30.11.2016.
Извод банке бр. 39 од 03.03.2017.
Обрачун камате од 30.11.2016.-27.04.2017.
Рачун-отпремница бр. 180/2015 од 08.10.2015.
Рачун-отпремница бр. 463/2015-МП од 13.10.2015.
Рачун-отпремница бр. 468/2015-МП од 16.10.2015.
Рачун-отпремница бр. 479/2015-МП од 22.10.2015.
Рачун-отпремница бр. 504/2015-МП од 09.11.2015.
Рачун-отпремница бр. 514/2015-МП од 24.11.2015.
Рачун-отпремница бр. 19/2016-МП од 27.01.2016.
Рачун-отпремница бр. 20/2016-МП од 27.01.2016.
Рачун-отпремница бр. 52/2016-МП од 18.02.2016.
Рачун-отпремница бр. 128/2016-МП од 06.04.2016.
Рачун-отпремница бр. 129/2016-МП од 06.04.2016.
Рачун-отпремница бр. 158/2016-МП од 20.04.2016.
Рачун-отпремница бр. 186/2016-МП од 11.05.2016.
Обрачуни камата за сваки рачун појединачно

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 652.280,57  динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 108.954,82 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у износу од 23.152,37 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у износу од 77.621,58 динара.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 629.128,20 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

ђ. Оспорава се камата у износу од 31.333,24 динара зато што је, сходно члану 82. Закона о стечају пребијано потраживање главног дуга у износу за 629.128,20 па се за овај износ не може потраживати камата.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоДобромировић Срђан
Граховачка 17, Ниш

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 345.767,62 345.767,62 0,00 51.880,00 0,00 90.047,62 0,00 203.840,00

093 0,00 326.711,96 326.711,96 0,00 51.880,00 0,00 70.991,96 203.840,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 19.055,66 19.055,66 0,00б

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

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

0,00 0,00 19.055,66 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.05.2016..године до 27.04.2017 године.
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 326.711,96 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 19.055,66 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 255.720,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 70.991,96 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 19.055,66 динара.

д. Потраживање у износу од 203.840,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАИК Банка АД
Булевар Михаила Пупина 115ђ,

Београд IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 1.982.963,67 1.982.963,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.982.963,67

094 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  п о
основу  и  висини  у
целости  зато  што
што нису испуњени
услови из чл.  36.  и
3 7 .  З а к о н а  о
заложном праву на
п о к р е т н и м
стварима уписаним
у регистар..

а вГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 982.963,67 982.963,67 0,00б

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

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

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

0,00

0,00 0,00

982.963,67г

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Стечајно потраживање по основу заложног права које поверилац има на новчаном потраживању које залогодавац ДОО Белпром има према стечајном дужнику АД Пут-у стечају.
Стечајни управник је 31.10.2017. од повериоца тражио уређење пријаве потраживања.
Поверилац је 15.11.2017. доставио суду додатне доказе у складу са захтевом за уређење пријаве потраживања.
Стечајни управник је 8.11.2017. послао обавештење о оспоравању потраживања као недокументовано потраживање
Поверилац је 20.11.2017. тражио поновни преглед пријаве потраживања узимајући у обзир и накнадно достављену документацију. Стечајни управник након комплетирања пријаве потраживања доставља ново обавештење о оспоравању пријаве потраживања.

Правни основ: Генерално пуномоћје бр. 245/17 од 29.05.2017.
Уговор о залози права потраживања бр.213 од 13.06.2013.године
Обавештење бр. 257 од 12.07.2013.године.
Потврда о слању обавештења
Решење  АПР-а бр.10827/2013 од 09.07.2013. године.
Подаци о заложном праву из  АПР-а.
Уговор о кредиту бр.105750452061481536 од 13.06.2013.године.
Потврда о стању дуговања Белпром ДОО Зајечар на дан 27.04.2017.године.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 1.000.000,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 982.963,67 динара.

в. Потраживање на име главног дуга оспорава се по основу и висини у целости зато што што нису испуњени услови из чл. 36. и 37. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар. Осим тога предмет залоге више не постоји.

г. Оспорава се потраживање на камату у складу са оспорењем главног дуга
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоКриогас (Kryogas) ДОО
Драгослава Срејовића 1

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 236.964,04 236.964,04 0,00 0,00 0,00 236.964,04 0,00 0,00

095 0,00 137.263,90 137.263,90 0,00 0,00 0,00 137.263,90 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 78.252,14 78.252,14 0,00б

0,00 21.448,00 21.448,00 0,00в

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

0,00 0,00 78.252,14 0,00

21.448,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу Решења о извршењу ПС ЗА Ив.538/2015 од 03.08.2015.године

Правни основ: Решење о извршењу ПС ЗА Ив.538/2015 од 03.08.2015.године
Предлог за извршење од 23.07.2015.
Аналитичка картица купаца за период  од 01.01.2017. до 31.12.2017. године.
Аналитичка картица купаца за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 137.263,90 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 78.252,14  динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 21.448,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 137.263,90 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 78.252,14 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 21.448,00 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈКСП Зајечар
Николе Пашића 68

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 1.258.661,03 1.258.661,03 0,00 0,00 0,00 1.203.916,17 0,00 54.744,86

096 0,00 1.067.543,84 1.067.543,84 0,00 0,00 0,00 1.012.798,98 54.744,86 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  у
износу од 54.744,86
д и н а р а  з б о г
застарелости  на
основу   члана  374.
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 .

а еГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 170.664,33 170.664,33 0,00б

0,00 20.452,86 20.452,86 0,00в

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

0,00 0,00 170.664,33 0,00

20.452,86

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу фактурисаних комуналних услуга.
Стечајни управник је 06.09.2017. захтевао од стечајног повериоца уређење пријаве потраживања у којем би пријаву потраживања допунио неопходним доказима о основаности потраживања
Стечајни поверилац је 13.09.2017. доставио Привредном суду у Зајечару допуну пријаве потраживања.

Правни основ: Рачуни за грејање и комуналне услуге одвожења смећа за 2014, 2015. и 2016. годину
Предлог за извршење на основу веродостојне исправе
Решење ЈИ Р.Милојевића бр. И.ИВК-А109/2016 од 25.08.2016.
Закључак ЈИ Р.Милојевића бр. И.ИВК-А109/2016 од 25.08.2016.
Аналитичка картица конта 20482-Сумњива потраживања грејање за 2017. годину
Аналитичка картица конта 204912-Трошкови припреме предмета-грејање за 2017. годину
Закључак о усвајању предлога за увођење накнаде за трошкове утужења бр. 384 од 03.02.2015.
Аналитичка картица конта 20489-Сумњива и спорна купци за услуге за 2017. годину
Аналитичка картица конта 2049-Судски трошкови утужења-грејање за 2016. годину
Фактура У02-0678 од 29.08.2016.
Рачун бр. 1/2013 од 17.01.2013.
Аналитичка картица конта 204833-Сумњива и спорна потр. привреда смеће за 2017. годину
Рн бр. 411/21 од 24.05.2014.
Рн АД Пута бр. 207-9-179 од 24.04.2014.
Картица конта 20483-Сумњива и спорна потр. смеће привреда тужбе за 2017. годину
Картица конта 2040-Купци у земљи привреда смеће за 2017. годину

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 1.067.543,84 динара.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 170.664,33 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 20.452,86 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у износу од 1.012.798,98 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 170.664,33 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 20.452,86 динара.

е. Потраживање на име главног дуга оспорава се у износу од 54.744,86 динара због застарелости рачуна бр. 1/2013 од 17.01.2013. на основу  члана 374. Закона о облигационим односима а који није био предмет извршног поступка.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСтанојевић Мирослав
Подгоричка 3919000 Зајечар

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 261.169,25 261.169,25 0,00 0,00 0,00 78.273,25 0,00 182.896,00

097 0,00 247.958,88 247.958,88 0,00 0,00 0,00 65.062,88 182.896,00 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  з а
износ од 5.056,00 с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију  овог
износа

а еГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 2.081,37 2.081,37 0,00б

0,00 11.129,00 11.129,00 0,00в

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

0,00 0,00 2.081,37 0,00

11.129,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.02.2017.године до 27.04.2017. године
Изјава о компензацији по фактури 180-9-161 и дела зараде за август 2016. и дела зараде за септембар 2016. године.
Аналитичка картица купаца за период од 01.01.2016. до 20.06.2017.године
Доказ о уплати предујма јавном извршитељу по предмету 225-И.И-39/2017.године.
Преглед раздужења за предмет 225-И.И-39/2017.
Копија банковне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 247.958,88 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 2.081,37 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 11.129,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 170.536,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 72.366,88 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 2.081,37 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 11.129,00 динара.

е. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 5.056,00 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

Потраживање у износу од 177.840,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЖивић Сузана
Омладинска 1619000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 169.997,71 169.997,71 0,00 59.472,00 0,00 80.396,71 0,00 30.129,00

098 0,00 154.238,38 154.238,38 0,00 59.472,00 0,00 64.637,38 30.129,00 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  з а
износ од 8.289,00 с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију  овог
износа

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 15.759,33 15.759,33 0,00б

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

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

0,00 0,00 15.759,33 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период од 01.04.2016. до 27.04.2017. године.
Изјава о компензацији по фактури 384-9-333 и дела зараде за август 2016 године.
Аналитичка картица купаца за период од 01.01.2016. до 16.06.2017. године.
Аналитичка картица купаца за период  од 01.01.2015 до 31.12.2015.године
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 154.238,38 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 15.759,33 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 81.312,00,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 64.637,38 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 15.759,33 динара.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 8.289,00 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

Потраживање у износу од 21.840,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.

84



ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЗлатковић Дејан
Милуна Минића 1419000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 417.856,05 417.856,05 0,00 51.880,00 0,00 162.136,05 0,00 203.840,00

099 0,00 391.947,13 391.947,13 0,00 51.880,00 0,00 136.227,13 203.840,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 25.908,92 25.908,92 0,00б

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

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

0,00 0,00 25.908,92 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период од 01.04.2016. до 27.04.2017. године.
Копија банковне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 391.947,13 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 25.908,92 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 255.720,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 136.227,13 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 25.908,92 динара.

д. Потраживање у износу од 203.840,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоВитановић Горан
Загорска 10, Зајечар

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 406.771,70 406.771,70 0,00 30.714,00 0,00 214.857,70 0,00 161.200,00

100 0,00 377.330,19 377.330,19 0,00 30.714,00 0,00 185.416,19 161.200,00а еГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 18.898,61 18.898,61 0,00б

0,00 10.542,90 10.542,90 0,00в

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

0,00 0,00 18.898,61 0,00

10.542,90

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период од 01.08.2016. до 27.04.2017.године.
Преглед раздужења за предмет 226-И.И-48/2017.
Доказ о уплати предујма ЈИ за предмет 226-И.И-48/2017
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 377.330,19 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 18.898,61 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 10.542,90 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 191.914,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 185.416,19 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 18.898,61 динара.

ђ. Потраживање на име трошкова признаје се у целости у укупном износу од 10.542,90 динара.

е. Потраживање у износу од 161.200,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоВацић Далибор
Европска 4, Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 414.549,85 414.549,85 0,00 51.880,00 0,00 158.829,85 0,00 203.840,00

101 0,00 389.383,45 389.383,45 0,00 51.880,00 0,00 133.663,45 203.840,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 25.166,40 25.166,40 0,00б

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

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

0,00 0,00 25.166,40 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период од 01.04.2016. до 27.04.2017.године.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 389.383,45 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 25.166,40 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 255.720,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 133.663,45 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 25.166,40 динара.

д. Потраживање у износу од 203.840,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
ПризнатоПријављено потраживање   Бр.

пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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
Љубе Нешића 39-1, 19000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 186.842,16 186.842,16 0,00 83.248,00 0,00 103.594,16 0,00 0,00

102 0,00 170.170,21 170.170,21 0,00 83.248,00 0,00 86.922,21 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 16.671,95 16.671,95 0,00б

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

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

0,00 0,00 16.671,95 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период од 01.04.2016. до 27.04.2017.године.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 170.170,21 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 16.671,95 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 83.248,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 86.922,21 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 16.671,95 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Јоже
Халово19205 Градсково

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 415.429,50 415.429,50 0,00 51.880,00 0,00 159.709,50 0,00 203.840,00

103 0,00 392.848,44 392.848,44 0,00 51.880,00 0,00 137.128,44 203.840,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 22.581,06 22.581,06 0,00б

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

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

0,00 0,00 22.581,06 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Решење о јубиларној награди бр.203 од 21.12.2016. године.
Обрачун камате за период 01.04.2016 до 27.04.2017. године.
Копија банковне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 392.848,44 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 22.581,06 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 255.720,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 137.128,44 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 22.581,06 динара.

д. Потраживање у износу од 203.840,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоРашић Љубинко
Поп Лукина 1519000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 242.060,61 242.060,61 0,00 58.536,00 0,00 148.164,61 0,00 35.360,00

104 0,00 220.636,79 220.636,79 0,00 58.536,00 0,00 126.740,79 35.360,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 21.423,82 21.423,82 0,00б

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

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

0,00 0,00 21.423,82 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период од 01.04.2016. до 27.04.2017.године
Копија банковне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 220.636,79 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 21.423,82 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 93.896,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 126.740,79 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 21.423,82 динара.

д. Потраживање у износу од 35.360,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоДигитал Кукић Ненад Кукић ПР
Кнеза Милоша 7

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 337.400,00 337.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.400,00

105 0,00 337.400,00 337.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.400,00 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  з а
износ од 337.400,00
динара  с  обзиром
да  је  поверилац
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију  овог
и з н о с а ,  к о ј и  ј е
п р и х в а ћ е н  о д
стране  стечајног
управника.

а бГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу неизмирених рачуна за геодетске услуге.
Поверилац је након пријема обавештења о оспоравању потраживања захтевао накнадни преглед пријаве потраживања којом приликом је поднео нове доказе које је стечајни управник уважио тако да је признао основаност потраживања и истовремено прихватио предлог за компензацију
целокупног пријављеног потраживања.

Правни основ: Изјава о компензацији бр. 1 од 08.06.2017.
Фактура бр.11-9-10 од 05.02.2016.године
Фактура бр.1/16 од 05.01.2016.године
Фактура бр.15-А/16 од 31.03.2016.године
Фактура бр.15-Б/16 од 30.06.2016.године
Фактура бр.22/16 од 10.08.2016.године
Грађевински дневник од 2,3,4.01.2016
Записник снимања детаља тоталном станицом
Снимање изведеног стања темеља и подземних инсталација бензинске пумпе „Голубовић“
Грађевински дневник од 15.01.2016
Фактура бр.15-А/16 од 31.03.2016.године
Пројекат: Контрола темеља бр. 1/2016 од јануара 2016.
Грађевински дневник од 25.06.2016.
Фактура бр.15-Б/16 од 30.06.2016.године
Координате детаљних тачака изведеног стања објекта, инсталација и саобраћајница на к.п. 6369/4 КО Зајечар
Катастарско – топографски план изведеног стања објекта, инсталација и саобраћајница на к.п. 6369/4
Грађевински дневник од 20. до 22.07.2016.
Фактура бр.22/16 од 10.08.2016.године
Координате детаљних тачака снимања изведеног стања ул. Цара Душана у Зајечару
Снимање изведеног стања ул. Цара Душана у Зајечару

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 337.400,00 динарa.

б. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 337.400,00 динара с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПетковић Љубисав
19208 Лубница

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 397.997,33 397.997,33 0,00 40.232,00 0,00 157.952,73 0,00 199.812,60

106 0,00 375.227,32 375.227,32 0,00 40.232,00 0,00 135.182,72 199.812,60 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  з а
износ од 9.492,60 с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију  овог
износа

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 22.770,01 22.770,01 0,00б

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

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

0,00 0,00 22.770,01 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016 до 27.04.2017. године.
Аналитичка картица купаца за период од 01.01.2016.године
Аналитичка картица купца за период од 01.01.2011. до 31.12.2011.године
Фактура бр. 123-9-106 од 11.04.2011.године
Пријемница бр.293 од 08.04.2011.године.
Копија банковне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 375.227,32 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 22.770,01 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 230.552,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 135.182,72 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 22.770,01 динара.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 9.492,60 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

Потраживање у износу од 190.320,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПетковић Драган Љ.
19208 Лубница

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 388.899,21 388.899,21 0,00 52.920,00 0,00 179.979,21 0,00 156.000,00

107 0,00 362.911,95 362.911,95 0,00 52.920,00 0,00 153.991,95 156.000,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 25.987,26 25.987,26 0,00б

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

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

0,00 0,00 25.987,26 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016 до 27.04.2017. године.
Копија банковне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 362.911,95 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 25.987,26 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 208.920,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 153.991,95 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 25.987,26 динара.

д. Потраживање у износу од 156.000,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАутоцентар Куси ДОО
Неготински пут бб

в

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 900.936,50 900.936,50 0,00 0,00 0,00 34.200,00 0,00 866.736,50

108 0,00 900.936,50 900.936,50 0,00 0,00 0,00 34.200,00 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

866.736,50 Потраживање  на
име  главног  дуга
оспорава  се  због
застарелости  на
основу   члана  374.
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 .

а гГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00б

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања по основу фактурисане робе и услуга.

Правни основ: Рачуни из 2012., 2013. и 2014. године
а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 900.936,50 динарa.

б. Поверилац потражује камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у износу од 34.200,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име главног дуга оспорава се у износу од 866.736,50 због застарелости на основу  члана 374. Закона о облигационим односима.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГицић Дејан
Велики Јасеновац

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 320.145,68 320.145,68 0,00 52.920,00 0,00 99.785,68 0,00 167.440,00

109 0,00 299.474,18 299.474,18 0,00 52.920,00 0,00 79.114,18 167.440,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 20.671,50 20.671,50 0,00б

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

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

0,00 0,00 20.671,50 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016 до 27.04.2017.године
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 299.474,18 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 20.671,50 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 220.360,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 79.114,18 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 20.671,50 динара.

д. Потраживање у износу од 167.440,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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
Ивана Мажуранића 2, Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 140.428,33 140.428,33 0,00 59.048,00 0,00 81.380,33 0,00 0,00

110 0,00 126.942,06 126.942,06 0,00 59.048,00 0,00 67.894,06 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 13.486,27 13.486,27 0,00б

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

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

0,00 0,00 13.486,27 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016 до 27.04.2017.године
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 126.942,06 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 13.486,27 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 59.048,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 67.894,06 динара на име неисплаћених нето зарада запослених запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 13.486,27 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЖикић Горан
Чупићева 719000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 341.737,50 341.737,50 0,00 45.288,00 0,00 188.289,50 0,00 108.160,00

111 0,00 320.278,85 320.278,85 0,00 45.288,00 0,00 166.830,85 108.160,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 21.458,65 21.458,65 0,00б

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

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

0,00 0,00 21.458,65 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 остварених, а неисплаћених нето зарада и јубиларне награде.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016 до 27.04.2017.године
Решење о јубиларној награди бр.205 од 21.12.2016.године
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 320.278,85 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 21.458,65 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 153.448,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 166.830,85 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 21.458,65 динара.

д. Потраживање у износу од 108.160,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Радивоје
Прибојска бб19000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 216.338,81 216.338,81 0,00 57.456,00 0,00 107.922,81 0,00 50.960,00

112 0,00 197.719,51 197.719,51 0,00 57.456,00 0,00 89.303,51 50.960,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 18.619,30 18.619,30 0,00б

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

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

0,00 0,00 18.619,30 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016 до 27.04.2017.године.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 197.719,51 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 18.619,30 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 108.416,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 89.303,51 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 18.619,30 динара.

д. Потраживање у износу од 50.960,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоХристовић Дарко
Халово

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 391.610,84 391.610,84 0,00 52.920,00 0,00 167.090,84 0,00 171.600,00

113 0,00 366.162,19 366.162,19 0,00 52.920,00 0,00 141.642,19 171.600,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 25.448,65 25.448,65 0,00б

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

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

0,00 0,00 25.448,65 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016 до 27.04.2017.године.
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 366.162,19 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 25.448,65 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 224.520,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 141.642,19 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 25.448,65 динара.

д. Потраживање у износу од 171.600,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоХристовић Данијел
Халово

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 382.039,98 382.039,98 0,00 52.010,00 0,00 168.829,98 0,00 161.200,00

114 0,00 356.764,80 356.764,80 0,00 52.010,00 0,00 143.554,80 161.200,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 25.275,18 25.275,18 0,00б

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

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

0,00 0,00 25.275,18 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016 до 27.04.2017.године.
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 356.764,80 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 25.275,18 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 213.210,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 143.554,80 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 25.275,18 динара.

д. Потраживање у износу од 161.200,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Владимир
7.септембра 719000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 319.438,13 319.438,13 0,00 20.904,00 0,00 175.814,13 0,00 122.720,00

115 0,00 295.978,87 295.978,87 0,00 20.904,00 0,00 152.354,87 122.720,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 23.459,26 23.459,26 0,00б

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

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

0,00 0,00 23.459,26 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016 до 27.04.2017.године.
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 295.978,87 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 23.459,26 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 143.624,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 152.354,87 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 23.459,26 динара.

д. Потраживање у износу од 122.720,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБеоградска берза АД
Омладинских бригада 1 

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 42.234,61 42.234,61 0,00 0,00 0,00 42.234,61 0,00 0,00

116 0,00 40.200,00 40.200,00 0,00 0,00 0,00 40.200,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 2.034,61 2.034,61 0,00б

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

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

0,00 0,00 2.034,61 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 накнада за организовање трговања акцијама.

Правни основ: Уговор о укључивању акција на берзанско тржиште бр.1160/06 од 06.06.2006.године
Рачун бр.12-1246/15 од 31.12.2015. године
Каматни лист за период 09.01.2016. до 27.04.2017.године
Рачун бр. 12-0814/16 од 31.12.2016.године
Каматни лист за период 09.01.2017 до 27.04.2017.године
Правилник о тарифи Београдске Берзе бр. 04/2-3165-1/12
Правилник о тарифи Београдске Берзе бр. 04/2-1533-1/15
Правилник о тарифи Београдске Берзе бр. 04/2-8418-1/16

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 40.200,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 2.034,61 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 40.200,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 2.034,61 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМеталка ДОО
Пензионерска 3

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 473.948,34 473.948,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473.948,34

117 0,00 473.948,34 473.948,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

473.948,34 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију,  који
је  прихваћен  од
стране  стечајног
управника.

а вГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00б

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу продате робе.

Правни основ: Рачун бр.0150/16 МП2 од 31.03.2016.године
Рачун бр.0155/16 МП2 од 02.04.2016.године
Рачун бр.0180/16 МП2 од 13.04.2016.године
Рачун бр.0185/16 МП2 од 14.04.2016.године
Рачун/отпремница бр. 0527/16 ВП1 од 15.04.2016.године
Рачун бр.0196/16 МП2 ОД 16.04.2016.године
Рачун бр.0200/16 МП2 од 19.04.2016.године
Рачун бр.0202/16 МП2 од 20.04.2016.године
Рачун бр.0209/16 МП2 од 21.04.2016.године
Рачун бр.0223/16 МП2 од 27.04.2016.године
Рачун бр.0955/16 МП1 од 27.04.2016.године
Рачун бр.0252/16 МП2 од 05.05.2016.године
Рачун бр.0266/16 МП2 од 11.05.2016.године
Рачун бр.0268/16 МП2 од 12.05.2016.године
Рачун бр.0289/16 МП2 од 24.05.2016.године
Изјава о компензацији бр. К06-2017  по фактури 85-9-75 од 17.05.2016.године и по напред наведеним фактурама.
Аналитичка картица добављача за период од 01.01.2017 до 31.12.2017.године.
Аналитичка картица купаца за период  од 01.01.2017. до 31.12.2017.године.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 473.948,34 динарa.

б. Поверилац потражује камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 473.948,34 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСТЗР ауто центар Ризик Крстић
Саша ПР

Душана Бурсаћа 10

б

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 521.564,00 521.564,00 0,00 0,00 0,00 521.564,00 0,00 0,00

118 0,00 521.564,00 521.564,00 0,00 0,00 0,00 521.564,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу продате робе.

Правни основ: Аналитичка картица купаца за период од 01.01.2014 до 31.12.2014. године
Аналитичка картица купаца за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године
Аналитичка картица купаца за период од 01.01.2016.до 31.12.2016. године
Преглед потраживања по валутама за период од 01.01.2017.до 31.06.2017.године.
Рачун бр.151/14 од 23.10.2014. године
Рачун бр.03/14В од 01.12.2014. године
Рачун бр.04/В од 10.12.2014. године
Рачун бр.05/15 од 19.01.2015. године
Извод отворених ставки на дан 15.10.2015. године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 521.564,00 динарa.

б. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 521.564,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.
ПризнатоПријављено потраживање   Бр.

пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоИмпорт-Трејд ДОО (Import-Trade)
Просек бб

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 107.533,35 107.533,35 0,00 0,00 0,00 107.533,35 0,00 0,00

119 0,00 81.697,78 81.697,78 0,00 0,00 0,00 81.697,78 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 25.835,57 25.835,57 0,00б

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

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

0,00 0,00 25.835,57 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 продате робе.

Правни основ: Рачун бр.1/551 од 07.08.2014. године
Рачун бр.1/648 од 17.09.2014. године
Рачун бр.1/789 од 26.11.2014.године
Рачун бр.1/149 од 23.03.2015.године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 81.697,78 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 25.835,57 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 81.697,78 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 25.835,57 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Перица
Јакшићева 2519341 Грљан

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 186.329,13 186.329,13 0,00 59.832,00 0,00 109.857,13 0,00 16.640,00

120 0,00 169.102,51 169.102,51 0,00 59.832,00 0,00 92.630,51 16.640,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 17.226,62 17.226,62 0,00б

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

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

0,00 0,00 17.226,62 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016 до 27.04.2017.године.
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 169.102,51 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 17.226,62 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 76.472,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 92.630,51 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 17.226,62 динара.

д. Потраживање у износу од 16.640,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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  Зајечар
Булевар Др Зорана Ђинђића 5,

Зајечар

б

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 3.426.774,18 3.426.774,18 0,00 0,00 0,00 3.426.774,18 0,00 0,00

121 0,00 3.426.774,18 3.426.774,18 0,00 0,00 0,00 3.426.774,18 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу рачуна за утрошену воду.

Правни основ: Закључак о извршењу бр.И.ИВК-80/2016 од 23.05.2016.
Закључак о извршењу бр.И.ИВК-5913/2015 од 04.08.2015.
Рн 1295-04 од 30.04.2016.
Рн 01116002601-1602-04 од 05.05.2016.
Рн 0146200000101-1602-04 од 05.05.2016.
Рн 116000000011-1604-04 од 05.05.2016.
Рн 116000000011-1605-05 од 31.05.2016.
Рн 01116002601-1603-06 од 04.06.2016.
Рн 116000000011-1606-06 од 04.06.2016.
Рн 01116002601-1604-06 од 30.06.2016.
Рн 1160000000111-1607-06 од 30.06.2016.
Рн 116000000011-1608-07 од 31.07.2016.
Рн 01116002601-1605-08 од 31.08.2016.
Рн 116000000011-1609-08 од 31.08.2016.
Рн 116000000011-1610-09 од 30.09.2016.
Рн 01116002601-1606-10 од 31.10.2016.
Рн 116000000011-1611-10 од 31.10.2016.
Рн 116000000011-1611-11 од 30.11.2016.
Рн 01116002601-1607-12 од 31.12.2016.
Рн 116000000011-1612-12 од 31.12.2016.
Рн 116000000011-1701-01 од 31.01.2017.
Рн 116000000011-1702-02 од 28.02.2017.
Рн 01116002601-1701-02 од 28.02.2017.
Рн 116000000011-1703-03 од 31.03.2017.
Рн 116000000011-1704-04 од 30.04.2017.
Рн 01116002601-1702-04 од 30.04.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.426.774,18 динарa.

б. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 3.426.774,18 динара и сврстава у трећи исплатни ред.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАуто кућа Зајечар ДОО
Лубнички пут 1

в

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 214.300,14 214.300,14 0,00 0,00 0,00 20.403,59 0,00 193.896,55

122 0,00 214.300,14 214.300,14 0,00 0,00 0,00 20.403,59 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

193.896,55 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију који је
п р и х в а ћ е н  о д
стране  стечајног
управника.

а гГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00б

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу издатих фактура.

Правни основ: Изјава о компензацији на износ од 193.896,55 динара
Рачун бр. 128/16-1 од 03.10.2016. године
Повратница од 13.10.2016.године
Рачун бр.87/16 од 28.06.2016.године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 214.300,14 динарa.

б. Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у износу од 20.403,59 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 193.896,55 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБордијановић Предраг
Насеље Краљевица Б6 2/1519000

Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 209.589,32 209.589,32 0,00 42.592,00 0,00 166.997,32 0,00 0,00

123 0,00 200.499,27 200.499,27 0,00 42.592,00 0,00 157.907,27 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

0,00 9.090,05 9.090,05 0,00б

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

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

9.090,05

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед неисплаћених зарада
Решење о извршењу ОС ЗА Ии.990/16 од 06.10.2016.године
Доказ о уплати судске таксе.
Доказ о уплати предујма ЈИ.
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 200.499,27 динарa.

б. Поверилац на име трошкова потражује износ од 9.090,05 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 42.592,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 157.907,27 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 9.090,05 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПутојић Никица
Љутице Богдана 2219000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 322.399,20 322.399,20 0,00 51.880,00 0,00 66.679,20 0,00 203.840,00

124 0,00 307.273,19 307.273,19 0,00 51.880,00 0,00 51.553,19 203.840,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 15.126,01 15.126,01 0,00б

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

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

0,00 0,00 15.126,01 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед неисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.07.2016. до 27.04.2017.године
Преглед раздужења за предмет 225-И.И-А658/2016
Копија платне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 307.273,19 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 15.126,01 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 255.720,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 51.553,19  динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 15.126,01 динара.

д. Потраживање у износу од 203.840,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоКНБ хоме градња ДОО
Хајдук Вељкова 7-9

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 322.122,88 322.122,88 0,00 0,00 0,00 116.149,24 0,00 205.973,64

125 0,00 268.599,67 268.599,67 0,00 0,00 0,00 94.085,50 П о в е р и л а ц
потражује и камату
о д  о т в а р а њ а
стечајног  поступка
п а  д о  и с п л а т е
главног дуга ако се
за то стекну услови
из члана 85. став 3.
Закона о стечају.

174.514,17 Потраживање  се
оспорава с обзиром
да  је  поверилац
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију  овог
и з н о с а ,  к о ј и  ј е
п р и х в а ћ е н  о д
стране  стечајног
управника.

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 53.523,21 53.523,21 0,00б

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

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

0,00 0,00 22.063,74 0,00

0,00

0,00 0,00

31.459,47ђ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Опис потраживања:  Потраживање по основу издатих фактура за продату робу.

Правни основ: Пуномоћје адвокату С.Богдановић
Рн 251/15 МП од 28.04.2015.
Рн 277/15 МП од 29.04.2015.
Рн 330/15 МП од 18.05.2015.
Рн 369/15 МП од 27.05.2015.
Рн 451/15 МП од 24.06.2015.
Рн 540/15 МП од 31.07.2015.
Рн 548/15 МП од 04.08.2015.
Рн 549/15 МП од 04.08.2015.
Рн 583/15 МП од 10.08.2015.
Рн 592/15 МП од 16.08.2015.
Рн 596/15 МП од 16.08.2015.
Рн 614/15 МП од 22.08.2015.
Рн 617/15 МП од 22.08.2015.
Рн 620/15 МП од 22.08.2015.
Рн 628/15 МП од 26.08.2015.
Рн 641/15 МП од 28.08.2015.
Рн 651/15 МП од 10.09.2015.
Рн 661/15 МП од 10.09.2015.
Рн 666/15 МП од 10.09.2015.
Рн 679/15 МП од 14.09.2015.
Рн 681/15 МП од 14.09.2015.
Рн 687/15 МП од 19.09.2015.
Рн 722/15 МП од 28.09.2015.
Рн 820/15 МП од 03.11.2015.
Рн 821/15 МП од 03.11.2015.
Рн 822/15 МП од 03.11.2015.
Рн 823/15 МП од 03.11.2015.
Рн 849/15 МП од 10.11.2015.
Рн 868/15 МП од 12.11.2015.
Рн 895/15 МП од 19.11.2015.
Рн 900/15 МП од 27.11.2015.
Рн 919/15 МП од 01.12.2015.
Рн 958/15 МП од 18.12.2015.
Обрачун камате по наведеним фактурама.
Изјава о компензацији.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 268.599,67 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 53.523,21 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у износу од 94.085,50 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у износу од 22.063,74 динара.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 174.514,17 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

ђ. Оспорава се камата у износу од 31.459,47 зато што је, сходно члану 82. Закона о стечају пребијано потраживање главног дуга у износу за 174.514,17 па се за овај износ не може потраживати камата.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМихајловић Небојша
Пожаревачка Ц4 1/1619000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 326.557,32 326.557,32 0,00 51.880,00 0,00 146.757,32 0,00 127.920,00

126 0,00 302.730,98 302.730,98 0,00 51.880,00 0,00 122.930,98 127.920,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 23.826,34 23.826,34 0,00б

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

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

0,00 0,00 23.826,34 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 302.730,98 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 23.826,34 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 179.800,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 122.930,98 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 23.826,34 динара.

д. Потраживање у износу од 127.920,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоДинић Саша
Насеље Вишњар 4419000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 75.392,03 75.392,03 0,00 0,00 0,00 48.122,63 0,00 27.269,40

127 0,00 67.630,71 67.630,71 0,00 0,00 0,00 40.361,31 27.269,40 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  з а
износ од 27.269,40 с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију  овог
износа

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 7.761,32 7.761,32 0,00б

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

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

0,00 0,00 7.761,32 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Картица купца за период 01.01.2016.-26.06.2016.
Изјава о пребијању по рачуну бр. 82-9-72 и дела зараде за април
Копија банковне картице.
а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 67.630,71 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 7.761,32 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у  износу од 40.361,31 динара и сврстава у трећи исплатни ред,

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 7.761,32 динара.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 27.268,80 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Слађан
19227 Звездан

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 194.852,82 194.852,82 0,00 46.096,00 0,00 108.196,82 0,00 40.560,00

128 0,00 179.028,60 179.028,60 0,00 46.096,00 0,00 92.372,60 40.560,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 15.824,22 15.824,22 0,00б

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

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

0,00 0,00 15.824,22 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Копија банковне картице

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 179.028,60 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 15.824,22 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 86.656,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 92.372,60  динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 15.824,22 динара.

д. Потраживање у износу од 40.560,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоРадуловић Милош
Миљана Миљковића 12, 19000

Зајечар

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 405.516,98 405.516,98 0,00 52.920,00 0,00 209.076,98 0,00 143.520,00

129 0,00 356.355,86 356.355,86 0,00 52.920,00 0,00 159.915,86 143.520,00а еГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 24.333,12 24.333,12 0,00б

0,00 24.828,00 24.828,00 0,00в

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

0,00 0,00 24.333,12 0,00

24.828,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених, а неисплаћених нето зарада и јубиларне награде.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Решење о јубиларној награди бр. 2/34 од 11.02.2016.
Копија банковне картице
Докази о плаћању судске таксе.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 356.355,86 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 24.333,12 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 24.828,00  динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 196.440,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 159.915,86 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 24.333,12 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 24.828,00 динара.

е. Потраживање у износу од 143.520,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.

110



ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Бранимир
Дели Јована 1, Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 170.319,69 170.319,69 0,00 45.704,00 0,00 99.655,69 0,00 24.960,00

130 0,00 154.817,74 154.817,74 0,00 45.704,00 0,00 84.153,74 24.960,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 15.501,95 15.501,95 0,00б

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

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

0,00 0,00 15.501,95 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 154.817,74 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 15.501,95 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 70.664,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 84.153,74 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 15.501,95 динара.

д. Потраживање у износу од 24.960,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
ПризнатоПријављено потраживање   Бр.

пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПредић Влада
Халово

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 115.564,33 115.564,33 0,00 42.592,00 0,00 72.972,33 0,00 0,00

131 0,00 104.070,10 104.070,10 0,00 42.592,00 0,00 61.478,10 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 11.494,23 11.494,23 0,00б

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

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

0,00 0,00 11.494,23 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Копија банковне картице

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 104.070,10 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 11.494,23 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 42.592,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 61.478,10 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 11.494,23 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Топлица
Првомајска 7, Бољевац

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 149.657,97 149.657,97 0,00 0,00 0,00 129.377,97 0,00 20.280,00

132 0,00 135.708,10 135.708,10 0,00 0,00 0,00 115.428,10 20.280,00 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  з а
износ од 20.280,00 с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију  овог
износа

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 13.949,87 13.949,87 0,00б

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

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

0,00 0,00 13.949,87 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Картица купца за период 01.01.2016-28.06.2017.
Изјава о пребијању по рачуну бр. 48-9-46 и дела зараде за фебруар
Копија личне карте

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 135.708,10 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 13.949,87 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у  износу од 115428,10 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 13.949,87 динара.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 20.280,00 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЦолић Далибор
Љубе Дидића 1, 19227 Звездан

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 124.285,89 124.285,89 0,00 60.016,00 0,00 64.269,89 0,00 0,00

133 0,00 112.709,64 112.709,64 0,00 60.016,00 0,00 52.693,64 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 11.576,25 11.576,25 0,00б

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

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

0,00 0,00 11.576,25 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Копија банковне картице

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 112.709,64 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 11.576,25 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 60.016,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 52.693,64 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 11.576,25 динара.
ПризнатоПријављено потраживање   Бр.

пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоРанђеловић Радосав
Петра Витановића 11919341 Грљан

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 220.087,18 220.087,18 0,00 46.096,00 0,00 116.791,18 0,00 57.200,00

134 0,00 203.344,03 203.344,03 0,00 46.096,00 0,00 100.048,03 57.200,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 16.743,15 16.743,15 0,00б

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

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

0,00 0,00 16.743,15 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Копија банковне картице

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 203.344,03 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 16.743,15 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 103.296,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 100.048,03 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 16.743,15 динара.

д. Потраживање у износу од 57.200,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМХП СЗР Станковић Милорад ПР
Грмечка 37

в

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 16.128,00 16.128,00 0,00 0,00 0,00 7.572,00 0,00 8.556,00

135 0,00 16.128,00 16.128,00 0,00 0,00 0,00 7.572,00 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

8.556,00 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију,  који
је  прихваћен  од
стране  стечајног
управника.

а гГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 0,00 0,00 0,00б

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу издатих фактура за продату робу.

Правни основ: Рачун-отпремница бр. 314/2015 од 17.11.2015. (у 2 примерка)
Изјава о пребијању бр. 1/2017 (у 2 примерка)
ИОС на дан 31.12.2015.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 16.128,00 динарa.

б. Поверилац потражује камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у износу од 7.572,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 8.556,00 динара с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

114



ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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
Нушићева 17/4, 19000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 76.428,67 76.428,67 0,00 55.496,00 0,00 8.697,47 0,00 12.235,20

136 0,00 70.682,80 70.682,80 0,00 55.496,00 0,00 2.951,60 12.235,20а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 5.745,87 5.745,87 0,00б

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

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

0,00 0,00 5.745,87 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.07.2016..године до 27.04.2017 године
Картица купца за период 01.01.2015.-31.12.2015.
Изјава о пребијању по рачуну бр. 501-9-433 и дела зараде за мај
Копија банковне картице.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 70.682,80 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 5.745,87 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 64.856,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 2.951,60 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 5.745,87 динара.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 2.875,20 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

Потраживање у износу од 9.360,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоTрокановић Драган
Јаворска 2519000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 450.340,23 450.340,23 0,00 51.880,00 0,00 194.620,23 0,00 203.840,00

137 0,00 422.291,44 422.291,44 0,00 51.880,00 0,00 166.571,44 203.840,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 28.048,79 28.048,79 0,00б

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

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

0,00 0,00 28.048,79 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 422.291,44 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 28.048,79 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 255.720,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 166.571,44 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 28.048,79 динара.

д. Потраживање у износу од 203.840,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
ПризнатоПријављено потраживање   Бр.

пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПаћевић Марјан
Мариборска 1219000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 112.975,36 112.975,36 0,00 20.328,00 0,00 92.647,36 0,00 0,00

138 0,00 101.189,69 101.189,69 0,00 20.328,00 0,00 80.861,69 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 11.785,67 11.785,67 0,00б

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

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

0,00 0,00 11.785,67 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Копија банковне картице

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 101.189,69 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 11.785,67 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 20.328,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 80.861,69 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 11.785,67 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Перица Плус Бојан Стојановић
пр

Добривоја Радосављевица Бобија
ББ, Зајечар

б

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00

139 0,00 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу издатих фактура.

Правни основ: Рачун бр. 17/15 од 07.05.2015.
Рачун бр. 04/15 од 03.02.2015.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 5.100,00 динарa.

б. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 5.100,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЈеленковић Драгослав
19227 Звездан

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 376.567,80 376.567,80 0,00 51.880,00 0,00 120.847,80 0,00 203.840,00

140 0,00 354.499,31 354.499,31 0,00 51.880,00 0,00 98.779,31 203.840,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 22.068,49 22.068,49 0,00б

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

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

0,00 0,00 22.068,49 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Копија банковне картице

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 354.499,31 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 22.068,49 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 255.720,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 98.779,31 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 22.068,49 динара.

д. Потраживање у износу од 203.840,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Драган
Пожаревачка Д3 4/2019000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 523.902,41 523.902,41 0,00 41.272,00 0,00 352.630,41 0,00 130.000,00

141 0,00 486.865,91 486.865,91 0,00 41.272,00 0,00 315.593,91 130.000,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 37.036,50 37.036,50 0,00б

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

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

0,00 0,00 37.036,50 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 486.865,91 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 37.036,50 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 171.272,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 315.593,91 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 37.036,50 динара.

д. Потраживање у износу од 130.000,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
ПризнатоПријављено потраживање   Бр.

пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЗдравковић Момир
Јакшићева 25  19000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 352.983,15 352.983,15 0,00 51.880,00 0,00 177.343,15 0,00 123.760,00

142 0,00 334.901,49 334.901,49 0,00 51.880,00 0,00 159.261,49 123.760,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 18.081,66 18.081,66 0,00б

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

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

0,00 0,00 18.081,66 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Преглед раздужења за предмет 226-И.И-45/2017

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 334.901,49 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 18.081,66 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 175.640,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 159.261,49 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 18.081,66 динара.

д. Потраживање у износу од 123.760,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Божидар
19344 Вратарница

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 305.507,62 305.507,62 0,00 45.056,00 0,00 139.811,62 0,00 120.640,00

143 0,00 285.740,33 285.740,33 0,00 45.056,00 0,00 120.044,33 120.640,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 19.767,29 19.767,29 0,00б

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

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

0,00 0,00 19.767,29 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Копија банковне картице

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 285.740,33 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 19.767,29 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 165.696,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 120.044,33 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 19.767,29 динара.

д. Потраживање у износу од 120.640,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Милан
Зорана Радмиловића 2А19000

Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 142.517,73 142.517,73 0,00 58.896,00 0,00 53.461,73 0,00 30.160,00

144 0,00 130.418,97 130.418,97 0,00 58.896,00 0,00 41.362,97 30.160,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 12.098,76 12.098,76 0,00б

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

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

0,00 0,00 12.098,76 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 130.418,97 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 12.098,76  динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 89.056,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 41.362,97 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 12.098,76 динара.

д. Потраживање у износу од 30.160,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоГергинов Ненад
Косте Абрашевића 9, 19341 Грљан

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 117.985,42 117.985,42 0,00 37.752,00 0,00 80.233,42 0,00 0,00

145 0,00 106.092,24 106.092,24 0,00 37.752,00 0,00 68.340,24 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 11.893,18 11.893,18 0,00б

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

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

0,00 0,00 11.893,18 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Копија банковне картице

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 106.092,24 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 11.893,18 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 37.752,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 68.340,24 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 11.893,18 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБанка Интеса (Banca Intesa)
Милентија Поповића 7б, Нови

Београд

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 2.904.249,34 2.904.249,34 0,00 0,00 0,00 2.904.249,34 0,00 0,00

146 0,00 2.363.439,79 2.363.439,79 0,00 0,00 0,00 2.363.439,79 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 540.809,55 540.809,55 0,00б

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

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

0,00 0,00 540.809,55 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 Уговора о дугорочном кредиту бр. 54-420-1301838.4 од 13.05.2008., Уговора о кредиту бр. 54-420-1307280.0 од 09.07.2014., Уговора о пословању платном картицом, Уговор о отварању и вођењу рачуна клијента.

Правни основ: Пуномоћје УОП 2841-2016 од 26.08.2016.
Уговор о дугорочном кредиту кредитна партија бр. 54-420-1301838.4 од 13.05.2008.
Анекс бр. 1 Уговора о дугорочном кредиту бр. 54-420-1301838.4 од 13.05.2008.
Стање дуга на дан 27.04.2017. за партију 54-420-1301838.4
Картица промета за партију 54-420-1301838.4
Уговор о кредиту кредитна партија бр. 54-420-1307280.0 од 09.07.2014.
Анекс бр. 1 Уговора о кредиту бр. 54-420-1307280.0 од 09.07.2014.
Стање дуга на дан 27.04.2017. за партију 54-420-1307280.0
Картица промета за партију 54-420-1307280.0
Уговор о пословању платном картицом Еurocard/mastercard business бр. 0054-02/2011/ЈК од 29.03.2011.
Анекс бр. 1 Уговора о пословању платном картицом
Стање дуга на дан 31.03.2017. за платну картицу
Уговор о отварању и вођењу рачуна клијента код Делта банке АД Београд бр. 002501-42728/2002 од 24.12.2002.
Обрачун дуга на дан 27.04.2017. по основу провизије динарског платног промета
Извештај о раду шалтерских радника од 27.04.2017.
Решење АПРа о промени назива од 29.11.2005.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 2.363.439,79 динарa.

б. Поверилац на име редовне камате и законске затезне камате потражује износ од 540.809,55 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 2.363.439,79 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 540.809,55 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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
Ртањска 10А, Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 164.188,61 164.188,61 0,00 60.912,00 0,00 102.236,61 0,00 1.040,00

147 0,00 148.442,44 148.442,44 0,00 60.912,00 0,00 86.490,44 1.040,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 15.746,17 15.746,17 0,00б

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

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

0,00 0,00 15.746,17 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Копија банковне картице на име Јовановић Јелена

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 148.442,44 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 15.746,17 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 61.952,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 86.490,44 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 15.746,17 динара.

д. Потраживање у износу од 1.040,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЕуро Финекс Брокер
Имотска 1

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 659.582,71 659.582,71 0,00 0,00 0,00 659.582,71 0,00 0,00

148 0,00 564.000,00 564.000,00 0,00 0,00 0,00 564.000,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 95.582,71 95.582,71 0,00б

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

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

0,00 0,00 95.582,71 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 фактура за услуге у поступку вршења корпоративних радњи и обављање послова везаних за централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

Правни основ: Уговор о пружању услуга у поступку вршења корпоративних радњи – за издаваоца бр. 86-75 од 14.03.2014.
Општи уговор о обављању послова везаних за централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности бр. 86-74 од 14.03.2014.
Рачуни из 2014., 2015., 2016. и 2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 564.000,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 95.582,71 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 564.000,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 95.582,71 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоРадојевић Срђан
Ђуре Салаја 19 Б/819000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 198.467,62 198.467,62 0,00 15.504,00 0,00 113.283,62 0,00 69.680,00

149 0,00 180.269,06 180.269,06 0,00 15.504,00 0,00 95.085,06 69.680,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 18.198,56 18.198,56 0,00б

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

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

0,00 0,00 18.198,56 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 180.269,06 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 18.198,56 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 85.184,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 95.085,06 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 18.198,56 динара.

д. Потраживање у износу од 69.680,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.

123



ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Игор
Скерлићева 1519000 Зајечар

г, д, ђ

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 354.199,93 354.199,93 0,00 51.880,00 0,00 177.519,93 0,00 124.800,00

150 0,00 317.997,95 317.997,95 0,00 51.880,00 0,00 141.317,95 124.800,00а еГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 24.559,98 24.559,98 0,00б

0,00 11.642,00 11.642,00 0,00в

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

0,00 0,00 24.559,98 0,00

11.642,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање на име остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Доказ о уплати судске таксе

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 317.997,95 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 24.559,98 динара.

в. Поверилац на име трошкова потражује износ од 11.642,00 динара.

г. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 176.680,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 141.317,95 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

д. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 24.559,98 динара.

ђ. Потраживање на име  трошкова  признаје се у целости у укупном износу од 11.642,00 динара.

е. Потраживање у износу од 124.800,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Милован
19208 Лубница

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 169.173,13 169.173,13 0,00 60.912,00 0,00 107.221,13 0,00 1.040,00

151 0,00 152.942,65 152.942,65 0,00 60.912,00 0,00 90.990,65 1.040,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 16.230,48 16.230,48 0,00б

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

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

0,00 0,00 16.230,48 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Копија банковне картице

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 152.942,65 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 16.230,48 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 61.952,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 90.990,65 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 16.230,48 динара.

д. Потраживање у износу од 1.040,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Бора
Гојкова јаруга бб19000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 281.223,95 281.223,95 0,00 52.920,00 0,00 84.783,95 0,00 143.520,00

152 0,00 262.257,00 262.257,00 0,00 52.920,00 0,00 65.817,00 143.520,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 18.966,95 18.966,95 0,00б

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

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

0,00 0,00 18.966,95 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 262.257,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 18.966,95 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 196.440,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 65.817,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 18.966,95 динара.

д. Потраживање у износу од 143.520,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПајкић Дејан
7. септембра 246, 19000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 222.487,35 222.487,35 0,00 10.328,00 0,00 75.773,14 0,00 136.386,21

153 0,00 212.223,46 212.223,46 0,00 10.328,00 0,00 65.509,25 136.386,21 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  з а
износ од 10.263,89 с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију  овог
износа

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 10.263,89 10.263,89 0,00б

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

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

0,00 0,00 10.263,89 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.09.2016..године до 27.04.2017 године
Изјава о пребијању по рачунима 205-9, 179-9-160, 335-9-295 и дела зараде за јун 2016.
Картица купца за 2015. и 2016.
Копија банковне картице
Решење о извршењу ИИ 582/16 од 10.08.2016.
Решење о извршењу ИИ 1764/16 од 06.06.2016.
Решење о закључењу услед намирења ИИ 1764/16 од 10.02.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 212.223,46 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 10.263,89 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 126.808,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 65.509,25 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 10.263,89 динара.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 19.906,21 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

Потраживање у износу од 116.480,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Електропривреда Србије
Царице Милице 2, Београд

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 1.506.746,40 1.506.746,40 0,00 0,00 0,00 605.581,34 0,00 901.165,06

154 0,00 1.188.665,15 1.188.665,15 0,00 0,00 0,00 520.868,23 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

667.796,92 Потраживање  на
име главног  дуга  и
камате оспорава се
због  застарелости
на основу  чланова
374. и 369. Закона о
о б л и г а ц и о н и м
о д н о с и м а .

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 318.081,25 318.081,25 0,00б

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

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

0,00 0,00 84.713,11 0,00

0,00

0,00 0,00

233.368,14ђ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Опис потраживања:  Потраживање по основу испоручене електричне енергије на гарантованом и комерцијалном снабдевању.

Правни основ: Доказ о погрешном слању пријаве ПС ЛЕ 26.06.2017.
Спецификација потребних података за стечајне поступке
Аналитичка картица више конта за период 01.01.2016.-31.12.2016.
Аналитичка картица више конта за период 01.01.2017.-31.12.2017.
Достава података и документације за потребе пријаве потраживања
Салдо картица купца
Картица потрошачана дан 30.05.2017., потрошачки бр. 4113592317
Картица потрошачана дан 30.05.2017., потрошачки бр. 4113052541
Картица потрошачана дан 30.05.2017., потрошачки бр. 4112184002
Картица потрошачана дан 30.05.2017., потрошачки бр. 4013531230
Картица потрошачана дан 30.05.2017., потрошачки бр. 4012808971
Картица потрошачана дан 30.05.2017., потрошачки бр. 4010495658
Записник о прекњижењу са конта Електрична енергија на конто Предузећа у стечају за свако потрошачко место појединачно
Извод отворених ставки на дан 27.04.2017.
Пуномоћје бр. 1.20.1-198783/1-16

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 1.188.665,15 динара.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 318.081,25 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у износу од 520.868,23 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у износу од 84.713,11 динара.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се у износу од 667.796,92 динара због застарелости на основу  члана 374.  Закона о облигационим односима, а по рачунима:
Рачун број 81-316-0007119-001 од 14.08.2013.
Рачун број 96-316-0007135-001 од 14.08.2013.
Рачун број 55-316-0007143-001 од 14.08.2013.
Рачун број 37-316-0007127-002 од 11.09.2013.
Рачун број 78-316-0007119-002 од 11.09.2013.
Рачун број 93-316-0007135-002 од 11.09.2013.
Рачун број 52-316-0007143-002 од 11.09.2013.
Рачун број 34-316-0007127-003 од 07.10.2013.
Рачун број 75-316-0007119-003 од 07.10.2013.
Рачун број 90-316-0007135-003 од 07.10.2013.
Рачун број 49-316-0007143-003 од 07.10.2013.
Рачун број 31-316-0007127-004 од 08.11.2013.
Рачун број 72-316-0007119-004 од 08.11.2013.
Рачун број 87-316-0007135-004 од 08.11.2013.
Рачун број 46-316-0007143-004 од 08.11.2013.
Рачун број 28-316-0007127-005 од 06.12.2013.
Рачун број 69-316-0007119-005 од 06.12.2013.
Рачун број 84-316-0007135-005 од 06.12.2013.
Рачун број 43-316-0007143-005 од 06.12.2013.
Рачун број 25-316-0007127-006 од 09.01.2014.
Рачун број 66-316-0007119-006 од 09.01.2014.
Рачун број 81-316-0007135-006 од 09.01.2014.
Рачун број 40-316-0007143-006 од 09.01.2014.

ђ. На основу  члана 369.  Закона о облигационим односима  ( Сл.лист СФРЈ број . 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Сл.лист СРЈ број. 31/93, Сл.лист СЦГ број. 1/2003,)  када застари главно потраживања застарела су и споредна  потраживања, као што су потраживања камата, плодова трошкова
уговорне казне, из напред наведеног следи да се оспорава камата у износу од 233.368,14 динара с обзиром да је обрачуната по рачунима који су застарели.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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
Марије Бурсаћ 1, 19000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 281.733,03 281.733,03 0,00 52.920,00 0,00 85.293,03 0,00 143.520,00

155 0,00 262.167,55 262.167,55 0,00 52.920,00 0,00 65.727,55 143.520,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 19.565,48 19.565,48 0,00б

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

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

0,00 0,00 19.565,48 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Копија банковне картице

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 262.167,55 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 19.565,48 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 196.440,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу  65.727,55 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 19.565,48 динара.

д. Потраживање у износу од 143.520,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЦветковић Дејан
Вратарница

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 175.629,20 175.629,20 0,00 60.728,00 0,00 97.221,20 0,00 17.680,00

156 0,00 159.442,29 159.442,29 0,00 60.728,00 0,00 81.034,29 17.680,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 16.186,91 16.186,91 0,00б

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

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

0,00 0,00 16.186,91 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Копија банковне картице

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 159.442,29 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 16.186,91 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 78.408,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 81.034,29 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 16.186,91 динара.

д. Потраживање у износу од 17.680,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Раде
Пере Радовановића Е7/1419000

Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 320.853,50 320.853,50 0,00 52.920,00 0,00 118.984,30 0,00 148.949,20

157 0,00 302.703,36 302.703,36 0,00 52.920,00 0,00 100.834,16 148.949,20 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  з а
износ од 3.349,20 с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију  овог
износа

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 18.150,14 18.150,14 0,00б

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

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

0,00 0,00 18.150,14 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.06.2016..године до 27.04.2017 године
Копија банковне картице
Картица купца за период 01.01.2016.-12.07.2017.
Изјава о пребијању по рачуну 204-9 и дела зараде за април

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 302.703,36 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 18.150,14 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 198.520,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 100.834,16 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 18.150,14 динара.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 3.349,20 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

Потраживање у износу од 145.600,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоДемић Дарко
Халово

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 110.462,82 110.462,82 0,00 2.904,00 0,00 107.558,82 0,00 0,00

158 0,00 98.676,84 98.676,84 0,00 2.904,00 0,00 95.772,84 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 11.785,98 11.785,98 0,00б

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

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

0,00 0,00 11.785,98 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Копија банковне картице

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 98.676,84 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 11.785,98 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 2.904,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 95.772,84 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 11.785,98 динара.
ПризнатоПријављено потраживање   Бр.

пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСтанојевић Дејан
Прилепска 1119000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 166.783,50 166.783,50 0,00 59.400,00 0,00 84.503,50 0,00 22.880,00

159 0,00 151.627,39 151.627,39 0,00 59.400,00 0,00 69.347,39 22.880,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 15.156,11 15.156,11 0,00б

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

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

0,00 0,00 15.156,11 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 151.627,39, динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 15.156,11 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 82.280,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 69.347,39 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 15.156,11 динара.

д. Потраживање у износу од 22.880,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Дејан
Трновац

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 417.668,14 417.668,14 0,00 51.880,00 0,00 237.868,14 0,00 127.920,00

160 0,00 391.102,76 391.102,76 0,00 51.880,00 0,00 211.302,76 127.920,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 26.565,38 26.565,38 0,00б

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

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

0,00 0,00 26.565,38 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 остварених, а неисплаћених нето зарада и јубиларне награде.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Решење о јубиларној награди бр. 206 од 21.12.2016.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 391.102,76 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 26.565,38 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 179.800,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 211.302,76 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 26.565,38 динара.

д. Потраживање у износу од 127.920,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Дарко
село Леновац19000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 105.808,39 105.808,39 0,00 8.712,00 0,00 97.096,39 0,00 0,00

161 0,00 94.836,67 94.836,67 0,00 8.712,00 0,00 86.124,67 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 10.971,72 10.971,72 0,00б

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

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

0,00 0,00 10.971,72 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 94.836,67 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 10.971,72 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 8.712,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 86.124,67 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 10.971,72 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоMиленовић Иван
19312 Трнавац

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 363.400,30 363.400,30 0,00 51.880,00 0,00 77.739,50 0,00 233.780,80

162 0,00 346.700,28 346.700,28 0,00 51.880,00 0,00 61.039,48 233.780,80 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  з а
износ од 29.940,80 с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију  овог
износа

а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 16.700,02 16.700,02 0,00б

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

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

0,00 0,00 16.700,02 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.05.2016..године до 27.04.2017 године
Изјава о пребијању по рачуну 47-9-45 и дела зараде за фебруар и март 2016.
Картица купца за период 01.01.2016.-17.07.2017.
Копија банковне картице

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 346.700,28 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 16.700,02 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 255.720,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 61.039,48 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 16.700,02 динара.

д. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 29.940,80 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

Потраживање у износу од 203.840,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Слађан
Гојкова јаруга 2019000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 124.224,14 124.224,14 0,00 60.016,00 0,00 64.208,14 0,00 0,00

163 0,00 112.670,19 112.670,19 0,00 60.016,00 0,00 52.654,19 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 11.553,95 11.553,95 0,00б

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

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

0,00 0,00 11.553,95 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Копија банковне картице

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 112.670,19 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 11.553,95 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 60.016,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 52.654,19 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 11.553,95 динара.
ПризнатоПријављено потраживање   Бр.

пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Дејан
Чокоњар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 116.711,77 116.711,77 0,00 38.720,00 0,00 77.991,77 0,00 0,00

164 0,00 104.946,25 104.946,25 0,00 38.720,00 0,00 66.226,25 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 11.765,52 11.765,52 0,00б

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

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

0,00 0,00 11.765,52 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Копија банковне картице

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 104.946,25 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 11.765,52 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 38.720,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 66.226,25 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 11.765,52 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБуцовић Габријел
Халово

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 30.758,93 30.758,93 0,00 4.356,00 0,00 26.402,93 0,00 0,00

165 0,00 27.787,33 27.787,33 0,00 4.356,00 0,00 23.431,33 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 2.971,60 2.971,60 0,00б

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

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

0,00 0,00 2.971,60 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.06.2016..године до 27.04.2017 године
Копија банковне картице

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 27.787,33 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 2.971,60 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 4.356,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 23.431,33 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 2.971,60 динара.
ПризнатоПријављено потраживање   Бр.

пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоБуцовић Данијел
Халово

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 77.911,24 77.911,24 0,00 2.904,00 0,00 75.007,24 0,00 0,00

166 0,00 69.521,60 69.521,60 0,00 2.904,00 0,00 66.617,60 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 8.389,64 8.389,64 0,00б

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

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

0,00 0,00 8.389,64 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 69.521,60 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 8.389,64 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 2.904,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 66.617,60 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 8.389,64 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоСлога Цонструцтион (Sloga
Constuction) ДОО

Сарајлина 4, Крагујевац IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 437.886,47 437.886,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437.886,47

167 0,00 432.367,05 432.367,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Условно се признаје
камата на признати
износ  главног  дуга
о д  д а т у м а
отварања  стечаја
до исплате, сходно
одредбама  члана
85. став 3. Закона о
стечају.

432.367,05 О с п о р а в а  с е
п о т р а ж и в а њ е
главног  дуга  као
недокументовано
потраживање.

а вГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 5.519,42 5.519,42 0,00б

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

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

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

0,00

0,00 0,00

5.519,42г

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу рачуна и књижног задужења.
Поверилац је захтевао накнадни преглед пријаве потраживања и том приликом презентовао нове доказе на основу чега је стечајни управник део потраживања у износу 143.489,20 динара сматрао основаним и за тај део прихватио компензацију потраживања.

Правни основ: Предлог за пребијање потраживања од 19.07.2017.
Решење о отварању стечајног поступка Ст 8/2017 од 27.04.2017.
Потврада АПРа о примљеној регистрационој пријави бр. 39641/2017 од 10.05.2017.
Решење АПРа бр. 39641/2017 од 10.05.2017.
Рачун-отпремница бр. 22/17 од 13.04.2017.
Књижно задужење 06/КЗ/16 од 31.12.2016.
Обрачун камате за период 01.01.2017.-27.04.2017.
II Привремена ситуација закључно са 29.12.2014.
Изјава о компензацији.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 432.367,05  динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 5.519,42 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Оспорава се потраживање на име главног дуга у износу од 288.877,85 динара с обзиром да исто није евидентирано у кљиговодству стечајног дужника односно не постоји одговарајући магацински пријем предметне испоруке. Оспорава се потраживање главног дуга у износу од 143.489,20
динара с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију, који је у овом износу прихваћен од стране стечајног управника.

г. Потроживање по основу камате оспорава се с обзиром да се пребијањем главног дуга пребијају и камате у износу од 5.519,42 динара.

136



ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Христијан
Халово

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 80.752,68 80.752,68 0,00 2.904,00 0,00 77.848,68 0,00 0,00

168 0,00 72.129,99 72.129,99 0,00 2.904,00 0,00 69.225,99 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 8.622,69 8.622,69 0,00б

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

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

0,00 0,00 8.622,69 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Копија банковне картице

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 72.129,99 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 8.622,69 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 2.904,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 69.225,99 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 8.622,69 динара.
ПризнатоПријављено потраживање   Бр.

пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоУнитехна ДОО
Николе Пашића 133

б

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 361.127,37 361.127,37 0,00 0,00 0,00 21.468,50 0,00 339.658,87

169 0,00 361.127,37 361.127,37 0,00 0,00 0,00 21.468,50 339.658,87 Потраживање  на
име  главног  дуга
оспорава  се  због
застарелости  на
основу   члана  374.
З а к о н а  о
о б л и г а ц и о н и м
односима и на име
компензације.

а вГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу рачуна за резервне делове.

Правни основ: Аналитичка картица купца за 2017, 2016, 2015, 2014. и 2013.
Изјава о пребијању бр. 28 од 04.08.2017.
Аналитичка картица добављача за 2017, 2016 и 2015.
Рачун бр. 185-9-166 од 29.07.2016.
Рачун бр. 463-9-404 од 31.10.2015.
Опомена пред утужење бр. 05 од 17.02.2016.
Рачуни повериоца из 2013, 2014. и 2015.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 361.127,37 динарa.

б. Потраживање на име главног дуга признаје се у износу од 21.468,50 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

в. Потраживање на име главног дуга оспорава се у износу 197.083,39 од динара због застарелости на основу  члана 374.  Закона о облигационим односима.
Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 142.575,48 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАутопревозничка радња ДЕЈАН
Дејан Живковић ПР

Звечанска 4, Зајечар IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 7.405.397,80 7.405.397,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.405.397,80

170 0,00 7.405.397,80 7.405.397,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7.405.397,80 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  у
целости  с  обзиром
да  је  поверилац
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију  овог
и з н о с а ,  к о ј и  ј е
п р и х в а ћ е н  о д
стране  стечајног
управника.

а бГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживања по основу неплаћених рачуна за услугу превоза
Правни основ: Картица купца за период 01.01.2016.-31.08.2016.
Картица добављача за период 01.01.2016.-31.08.2016.
Изјава о пребијању у три примерка

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 7.405.397,80 динарa.

б. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 7.405.397,80 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоВиденовић Далибор
Ртањска 10а19000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 41.443,04 41.443,04 0,00 0,00 0,00 41.443,04 0,00 0,00

171 0,00 36.668,87 36.668,87 0,00 0,00 0,00 36.668,87 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 4.774,17 4.774,17 0,00б

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

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

0,00 0,00 4.774,17 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Копија банковне картице

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 36.668,87 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 4.774,17 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 36.668,87 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 4.774,17 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 Иван
Неготински пут 24, 19000 Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 213.165,11 213.165,11 0,00 58.864,00 0,00 137.661,11 0,00 16.640,00

172 0,00 193.292,62 193.292,62 0,00 58.864,00 0,00 117.788,62 16.640,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 19.872,49 19.872,49 0,00б

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

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

0,00 0,00 19.872,49 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 193.292,62 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 19.872,49 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 75.504,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 117.788,62 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 19.872,49 динара.

д. Потраживање у износу од 16.640,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
ПризнатоПријављено потраживање   Бр.

пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоКостић Рајко
Светозара Марковића 156а19000

Зајечар

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 354.192,81 354.192,81 0,00 52.920,00 0,00 184.792,81 0,00 116.480,00

173 0,00 328.181,50 328.181,50 0,00 52.920,00 0,00 158.781,50 116.480,00а дГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 26.011,31 26.011,31 0,00б

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

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

0,00 0,00 26.011,31 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 328.181,50 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 26.011,31 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости и то у првом исплатном реду у износу 169.400,00 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених, у износу минималних зарада у последњих годину дана пре отварања стечајног поступка и у трећем
исплатном реду у износу 158.781,50 динара на име неисплаћених нето зарада запослених и бивших запослених према Закону о стечају чл. 54.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 26.011,31 динара.

д. Потраживање у износу од 116.480,00 динара у првом исплатном реду намирено 28.12.2017. од стране Фонда солидарности који је 17.01.2018. доставио извештај о исплати потраживања запослених код стечајног дужника и упутио захтев за измену листе поверилаца.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоФамвел ДОО
Река бб, Село Извор

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 1.333.970,24 1.333.970,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.333.970,24

174 0,00 1.227.116,00 1.227.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.227.116,00 О с п о р а в а  с е
потраживање  на
име  главног  дуга
к а о
недокументовано
потраживање.

а вГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 106.854,24 106.854,24 0,00б

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

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

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

0,00

0,00 0,00

106.854,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу извршених грађевинских услуга у 2014. и 2016.

Правни основ: Обрачун камате за период 26.12.2014.-27.04.2017.
Аналитичка картица купца за 2016.
Рачун бр. 61/2016 од 16.10.2016.
Рачун бр. 10/2014 од 26.12.2014.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 1.227.116,00 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 106.854,24 динара.
Поверилац потражује и камату од отварања стечајног поступка па до исплате главног дуга ако се за то стекну услови из члана 85. став 3. Закона о стечају.

в. Оспорава се потраживање на име главног дуга као недокументовано потраживање. Уз пријаву потраживања нису поднети докази о извршеним услугама

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоРанђеловић Зоран
Вражогрнац

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 29.358,05 29.358,05 0,00 0,00 0,00 29.358,05 0,00 0,00

175 0,00 25.999,12 25.999,12 0,00 0,00 0,00 25.999,12 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 3.358,93 3.358,93 0,00б

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

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

0,00 0,00 3.358,93 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 остварених, а неисплаћених нето зарада.

Правни основ: Преглед нeисплаћених зарада.
Обрачун камате за период 01.04.2016..године до 27.04.2017 године
Копија банковне картице на име Данијела Ранђеловић

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 25.999,12 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 3.358,93 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 25.999,12 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 3.358,93 динара.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоОктопод ДОО
Насеље Вишњар бб

в

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 119.031,52 119.031,52 0,00 0,00 0,00 18,72 0,00 119.012,80

176 0,00 86.223,12 86.223,12 0,00 0,00 0,00 18,72 86.204,40 П о т р а ж и в а њ е
о с п о р а в а  с е  с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију,  који
је  прихваћен  од
стране  стечајног
управника.

а гГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 32.808,40 32.808,40 0,00б

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

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

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

0,00

0,00 0,00

32.808,40д

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу неизмирених рачуна за продату робу.

Правни основ: Пуномоћје адвокату Ватрославу Стојадиновићу од 26.05.2017.
Рачун-отпремница бр. 3282 од 13.12.2014.
Рачун-отпремница бр. 3285 од 15.12.2014.
Рачун-отпремница бр. 3286 од 16.12.2014.
Рачун-отпремница бр. 3288 од 17.12.2014.
Рачун-отпремница бр. 3293 од 24.12.2014.
Рачун-отпремница бр. 3221 од 12.10.2015.
Финансијска картица за 2014. и 2015. годину
Обрачун затезне камате за сваки рачун појединачно

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 86.223,12 динарa.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 32.808,40 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 18,72 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 86.204,40 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.

д. Оспорава се камата у износу од 32.808,40 зато што је, сходно члану 82. Закона о стечају пребијано потраживање главног дуга у износу за 86.204,40 па се за овај износ не може потраживати камата.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПрекршајни суд Зајечар Одељење
Бољевац

Солунских бораца 1, Бољевац

б

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

177 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу Пресуде Прекршајног суда у Зајечару IV-2 Пр. 6179/16 од 21.04.2017.

Правни основ: Пресуда Прекршајног суда у Зајечару IV-2 Пр. 6179/16 од 21.04.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 1.000,00 динарa.

б. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 1.000,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоМихајловић Саша
Добривоја Радосављевића Бобија

бб, Зајечар IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 3.212.270,00 3.212.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.212.270,00

178 0,00 3.212.270,00 3.212.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.212.270,00 Потраживање  се
оспорава у целости
због застарелости и
недокументованост
и

а бГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу неизмирених рачуна издатих од стране "Беба - Н" Саша Михајловић ПР

Правни основ: Рачун бр. 117 од 26.02.2015.
Рачун бр. 240 од 31.01.2015.
Рачун бр. 241 од 28.02.2015.
Рачун бр. 242 од 31.03.2015.
Рачун бр. 243 од 30.04.2015.
Рачун бр. 264 од 30.12.2014.
Рачун бр. 306 од 31.05.2015.
Рачун бр. 312 од 17.05.2014.
Рачун бр. 464 од 25.07.2014.
Рачун бр. 1463 од 24.01.2014.
Рачун бр. 1472 од 25.02.2014.
Рачун бр. 1490 од 07.03.2014.
Рачун бр. 1599 од 10.06.2014.
Рачун бр. 1636 од 19.07.2014.
Рачун бр. 1684 од 30.08.2014.
Рачун бр. 1779 од 22.10.2014.
Рачун бр. 2094 од 20.12.2014.
Рачун бр. 2541 од 30.06.2015.
Рачун бр. 2554 од 14.07.2015.(2 примерка)
Рачун бр. 2619 од 31.07.2015.
Рачун бр. 2624 од 31.01.2015.
Рачун бр. 2625 од 28.02.2015.
Рачун бр. 2626 од 31.03.2015.
Рачун бр. 2627 од 30.04.2015.
Рачун бр. 2628 од 31.05.2015.
Рачун бр. 2630 од 30.06.2015.
Рачун бр. 2631 од 31.07.2015.
Рачун бр. 2685 од 31.08.2015.
Рачун бр. 2832 од 30.10.2015.
Преглед са сајта АПРа на дан 25.08.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 3.212.270,00 динара.

б. Потраживање на име главног дуга у износу од 177.100,00 динара за рачуне са доспећем пре 25.08.2014. оспорава се због застарелости на основу  члана 374.  Закона о облигационим односима.
Потраживање на име главног дуга у износу од 3.035.170,00 динара оспорава се као недокументовано потраживање с обзиром да уз достављене рачуне нису достављени докази о извршеним услугама.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоЗР Перун Пелис Јасна Јанковић пр
Љубе Нешића 75

б

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 120.079,54 120.079,54 0,00 0,00 0,00 120.079,54 0,00 0,00

179 0,00 120.079,54 120.079,54 0,00 0,00 0,00 120.079,54 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу неизмиреног рачуна.

Правни основ: Рачун 07-2015 од 12.08.2015.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 120.079,54 динара.

б. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 120.079,54 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоАВ Софт Јасмина Лилић ПР
Међумурска 28

б

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 143.290,00 143.290,00 0,00 0,00 0,00 111.370,00 0,00 31.920,00

180 0,00 143.290,00 143.290,00 0,00 0,00 0,00 111.370,00 31.920,00 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију који је
п р и х в а ћ е н  о д
стране  стечајног
управника.

а вГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу неизмирених рачуна.

Правни основ: Изјава о пребијању од 28.08.2017.
Књиговодствена картица за период 01.01.2008.-31.12.2015.
Рачун бр. 140120 од 04.09.2014.
Рачун бр. 140159 од 02.12.2014.
Рачун бр. 140108 од 05.12.2015.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 143.290,00 динара.

б. Потраживање на име главног дуга признаје се у износу од 111.370,00 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

в. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 31.920,00 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоИмпортекс (Importex)
Краља Стефана Првовенчаног

177/18

в, г

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 106.171,03 106.171,03 0,00 0,00 0,00 106.171,03 0,00 0,00

181 0,00 81.450,65 81.450,65 0,00 0,00 0,00 81.450,65 0,00аГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

0,00 24.720,38 24.720,38 0,00б

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

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

0,00 0,00 24.720,38 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 неизмирених рачуна.

Правни основ: Извод о регистрацији привредног субјекта
Отпремница Рачун бр. 10-56 од 11.08.2014.
Отпремница Рачун бр. 10-3 од 20.01.2015.
Обрачун камате за период 06.09.2014.-27.04.2017.

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 81.450,65 динара.

б. Поверилац на име законске затезне камате потражује износ од 24.720,38 динара.

в. Потраживање на име главног дуга признаје се у целости у укупном износу од 81.450,65 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

г. Потраживање на име камате обрачунате до датума отварања стечајног поступка признаје се у целости у укупном износу од 24.720,38 динара.
ПризнатоПријављено потраживање   Бр.

пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоИнград ДОО Зајечар
Љубе Нешића 133

б

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 246.460,00 246.460,00 0,00 0,00 0,00 906,58 0,00 245.553,42

182 0,00 246.460,00 246.460,00 0,00 0,00 0,00 906,58 245.553,42 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију који је
п р и х в а ћ е н  о д
стране  стечајног
управника.

а вГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу фактурисаних услуга.

Правни основ: Рачун бр. 2504/15 од 25.04.2015.
Изјава о пребијању на износ 246.460,00 динара

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 246.460,00  динара.

б. Потраживање на име главног дуга признаје се у износу од 906,58 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

в. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 245.553,42 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена о

оспорењуIНапомена о
камати по чл.  85.

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

Обезбеђено осталоПластопромет ДОО
Љубе Нешића 42

б

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 237.006,43 237.006,43 0,00 0,00 0,00 11.886,43 0,00 225.120,00

183 0,00 237.006,43 237.006,43 0,00 0,00 0,00 11.886,43 225.120,00 Потраживање  на
име  главног  дуга
о с п о р а в а  с е  с
о б з и р о м  д а  ј е
п о в е р и л а ц
и с т о в р е м е н о  с а
п р и ј а в о м
п о т р а ж и в а њ а
поднео и предлог за
компензацију који је
п р и х в а ћ е н  о д
стране  стечајног
управника.

а вГлавни дуг

Камата на главни дуг

Трошкови

Камата на трошкове

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

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

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

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

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу фактурисане робе.

Правни основ: Рачун отпремница бр. 458 од 05.12.2014.
Рачун отпремница бр. 472 од 12.12.2014.
Рачун отпремница бр. 473 од 12.12.2014.
Рачун отпремница бр. 475 од 12.12.2014.
Рачун отпремница бр. 482 од 16.12.2014.
Рачун отпремница бр. 486 од 21.12.2014.
Рачун отпремница бр. 490 од 21.12.2014.
Рачун отпремница бр. 491 од 23.12.2014.
Рачун отпремница бр. 500 од 27.12.2014.
Рачун отпремница бр. 7 од 11.01.2015.
Рачун отпремница бр. 11 од 14.01.2015.
Рачун отпремница бр. 50 од 02.03.2015.
Рачун отпремница бр. 83 од 30.03.2015.
Рачун отпремница бр. 106 од 17.04.2015.
Рачун отпремница бр. 117 од 25.04.2015.
Рачун отпремница бр. 122 од 25.04.2015.
Рачун отпремница бр. 299 од 07.07.2015.
Рачун отпремница бр. 314 од 13.07.2015.
Рачун отпремница бр. 315 од 14.07.2015.
Рачун отпремница бр. 319 од 16.07.2015.
Рачун отпремница бр. 322 од 17.07.2015.
Рачун отпремница бр. 329 од 20.07.2015.
Рачун отпремница бр. 335 од 22.07.2015.
Изјава о пребијању

а. Поверилац на име главног дуга потражује износ од 237.006,43 динара.

б. Потраживање на име главног дуга признаје се у износу од 11.886,43 динара и сврстава у трећи исплатни ред.

в. Потраживање на име главног дуга оспорава се за износ од 225.120,00 с обзиром да је поверилац истовремено са пријавом потраживања поднео и предлог за компензацију овог износа, који је прихваћен од стране стечајног управника.
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ПризнатоПријављено потраживање   Бр.
пријаве Назив и седиште повериоца

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

ст. 3
Напомена о камати

по чл. 85. ст. 3
Износ Напомена 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 РС
Рузвелтова 1, Београд

IV

Оспорено

У К У П Н О: 0,00 12.183.287,00 12.183.287,00 0,00 12.171.303,00 0,00 11.984,00 0,00 0,00

200 0,00 12.183.287,00 12.183.287,00 0,00 12.171.303,00 0,00 11.984,00 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

0,00

0,00

0,00

Опис потраживања:  Потраживање по основу исплате бившим запосленим из Фонда солидарности РС
Правни основ: Захтев за измену листе поверилаца, уплату средстава фонду солидарности и достава Извештаја о исплати из Фонда солидарности за запослене из АД Пут Зајечар
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