
Образац 11
ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годииу*
у динарима

на дан 31.03.2022 на дан 30.06.2022 на дан 30.09.2022 на дан 31.12.2022

до 3 месеца 3,304,233

 од 3 месеца до 12 месеци 281,658

 дуже од 12 месеци 115,600

УКУПНО: 3,701,490

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годииу*
у динарима

на дан 31.03.2022 на дан 30.06.2022 на дан 30.09.2022 на дан 31.12.2022

до 3 месеца 1,484,128

 од 3 месеца до 12 месеци 1,183,014

 дуже од 12 месеци

УКУПНО: 2,667,142

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ 
у динарима

Укупан број спорова у 2022* 1 240,500 5 2,031,870

* година за коју се извештај саставља
у динарима

Опис спора*

Тужба ради ништења Решења о отказу уговора о раду. Тужиоци: Горан Бјелановић, Небојша Радишић, Марко Обућина 0.00

1,818,870.00

0.00

Тужба ради ништења  Решења  о  отказу  уговора  о раду. Тужиоци: Горан Б¡елановић, Небојша Радишић, Марко Обућина 0.00

предмет П1.102/18 и П1.26/19 Основни суд у Пријепоље - суд. јединица Нова Варош-тужилац Kурћубић Милорад и др 213,000.00

предмет П.150/17 и П.242/20 Основни суд у Пријепоље - суд. јединица Нова Варош-тужени Јовановић Зоран 240,500.00

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Потраживања                                                 
                                    (стање на последњи 
дан извештаја)

Неизмирене обавезе                                      
                                             (стање на 
последњи дан извештаја)

Број спорова где је 
јавно предузеће 

страна која тужи

Укупна вредност 
спорова**

Број спорова где је 
јавно предузеће 
тужена страна

Укупна вредност 
спорова**

Укупна вредност 
спора**

Тужба ради накнаде штете због изостале зараде у висини минималне зараде. Тужиоци: Горан Бјелановић, Небојша Радишић, 
Марко Обућина

Тужба ради ништења  Решења о враћању на рад.
Тужиоци: Горан Бјелановић,  Небојша Радишић,  Марко Обућина

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и 
резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови…) као и друге информације од значаја.


	Пот, обавезе и суд. спорови

