На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Лесковцу, Ст.бр.68/2010 од 03.05.2011. а у складу
са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009),
Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине
стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног
дужника
ДП "JUGOCOOP" у стечају из Бујановца, ул. Индустријска зона бб

ОГЛАШАВА
Продају покретне имовине јавним надметањем

Предмет продаје
ЦЕЛИНА 1.
Теретно-вучно возило марке ''VOLVO'', тип F-12/4-2, тегљач,
рег.ознаке VR 477-78, број шасије: YV2H2B4A8LB458248, број
мотора: TD122FS193164202, нерегистровано, година производње
1990 и прикључно-специјално возило марке ''RENDERS'' –
хладњача, тип ROK 12.27 КТ, рег. ознаке 14-37 VR, број шасије:
85934, нерегистровано, година прозводње 1991
ЦЕЛИНА 2.
Теретно-специјално возило марке ''FAP'', тип 1620-BD/48 –
хладњача, рег.ознаке VR 470-41, број шасије: 103172, број мотора:
152753, нерегистровано, година производње 1986
ЦЕЛИНА 3.
Теретно возило марке ''FAP'', тип 1620 – хладњача, рег.ознаке VR
473-15, број шасије: 1620 BDC/ 48115068, број мотора: 172573
нерегистровано, година производње 1991
ЦЕЛИНА 4.
Теретно-специјално возило марке ''ZASTAVA'', тип 80 12 D –
хладњача, рег.ознаке VR 503-68, број шасије: 88-049442, број
мотора:
ZFA804025-220-332358,
нерегистровано,
година
прозводње 1988
ЦЕЛИНА 5.
Теретно возило марке ''ZASTAVA'', тип Флорида 1,3 Поли LCдоставно, рег.ознаке VR 981-93, број шасије: VX1103A00-00050403,
број
мотора:
128A6064-0081533,
нерегистровано,
година
производње 2000
ЦЕЛИНА 6.
Путничко возило марке LANCIA, тип К 2,4 LS – лимузина,
рег.ознаке VR 539-25, број шасије: ZLA83800002073668, број
мотора: 838A20000656318, нерегистровано, година производње
1997
ЦЕЛИНА 7.
Трактор ''TORPEDO'', тип F3L T 22, број шасије: 23821220, број
мотора: 80906, нерегистрован и тракторска приколица тип NP 14,
носивост 3 тоне, нерегистрована
ЦЕЛИНА 8.
Мотокултиватор’’DMB’’ DMK 8, са фрезом и косом, нерегистрован

Почетна цена
(дин.)

Депозит
(дин.)

654.712,50

261.885,00

171.062,50

68.425,00

146.625,00

58.650,00

122.187,50

48.875,00

60.000,00

24.000,00

43.987,50

17.595,00

73.312,50

29.325,00

125.000,00

50.000,00

ЦЕЛИНА 9.
Отпадни бакар (процењена количина од око 500 кг) у кругу
фабрике „Кланица'' Индустријска бб, Бујановац. Стварна тежина
ће се утврдити мерењем приликом преузимања.
(Напомена: потенцијални купац мора да буде регистрован за промет
отпадних материјала)
ЦЕЛИНА 10.
Сејалица ИМТ бр. 47, Плуг двобразни бр. 37/1, Плуг двобразни бр.
37/3 и вага зелена (сточна) од 1.500 кг

Почетна
јединична цена
500,00 дин/кг

23.450,00

100.000,00

9.380,00

ЦЕЛИНА 11.
Отпадно гвожђе (процењена количина од око 10.000 кг) у кругу
фабрике 'Кланица'', Индустријска бб и РЈ ''Пољопривреда'' у
Раковцу, Бујановац. Стварна тежина ће се утврдити мерењем
приликом преузимања.
(Напомена: потенцијални купац мора да буде регистрован за промет
отпадних материјала)

Почетна
јединична цена
20,00 дин/кг

80.000,00

Право на учешће у поступку продаје за целине 1-8 и 10 имају сва правна и физичка лица, а за
целину 9 и 11 имају купци који су регистровани за промет отпадних материјала, која:
1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од
20.000,00 динара за целину 1 и по 5.000,00 динара за целине 2 до 11. Профактура се
може преузети на адреси: ДП "JUGOCOOP" у стечају, Бујановц, ул. Саве Ковачевића 8,
сваког радног дана у периоду од 9:00 до 13:00 часова, уз обавезну најаву поверенику
стечајног управника. Рок за откуп продајне документације је 28.05.2015. године.
2. уплате депозит /са позивом на број сваке имовинске целине/ на текући рачун стечајног
дужника бр: 160-347206-44 код „Intesa Banca“ АД Београд, филијала Врање, или положе
неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних
дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 28.05.2015. године). У случају да се
као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора
доставити искључиво лично. Служби финансија Агенције за приватизацију, Београд,
Теразије 23, 6. спрат, најкасније 28.05.2015. године до 15:00 часова по Београдском
времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену
адресу у назначено време.
3. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне
документације.
Након уплате депозита, а најкасније до 28.05.2015. године потенцијални купци, ради
правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за приватизацију РС: попуњени
образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или копију банкарске
гаранције, потписану изјаву о губитку права на враћање депозита, ОП образац и извод из
регистра привредних субјекта (да није старији од 6 месеци) ако се као потенцијални купац
пријављује правно лице или предузетник, овлашћење за заступање (оверено пред надлежним
судом), уколико на јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка
лица) или законски заступник (за правна лица).
Имовина се купује у виђеном стању, без пружања гаранција и права на накнадну рекламацију и
може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10:00 до

13:00 часова, а најкасније 5 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику
стечајног управника). Потенцијални купац самостално утврђује карактеристике имовине
стечајног дужника а стечајни управник не одговара за недостатке које купац евентуално утврди
по извршеној продаји.
Јавно надметање одржаће се дана 04.06.2015. године у 13:00 часова на следећој адреси: ДП
„Jugocoop“ у стечају, Бујановац, ул. Саве Ковачевића 8, стара управна зграда, I спрат.
Регистрација учесника почиње у 11:00, а завршава се у 12:45: часова, на истој адреси.
Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:
1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању (имају овлашћења или су
лично присутна);
2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима
увећања;
4. одржава ред на јавном надметању;
5. проглашава за купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену
6. потписује записник.
У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит обезбедио банкарском
гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна
дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му
бити враћена гаранција;
Купопродајни уговор се потписује у року од 5 радна дана од дана одржавања јавног
надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног
дужника. Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од
8 дана од дана потписивања купопродајног уговора.
Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у
прописаним роковима и по прописаној процедури, или под другим условима одређеним у Изјави
о губитку права на повраћај депозита, губи право на повраћај депозита, а за купца се
проглашава други најбољи понуђач.
Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени купац. У случају да је други
најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након
одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника
у року од два радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће
му бити враћена гаранција; У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 3
радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.
Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача,
депозит (гаранција) се враћа у року од 7 дана од дана јавног надметања.
Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на
повраћај депозита.
Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора, укључујући и трошкове
на име сачињавања, односно овере уговора, у целости сноси купац.
Oвлашћено лице: повереник Предраг Златановић, контакт телефон: 062/407-806

