Београд, 4. јул 2014. године – У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију одржана је
продаја имовине стечајног дужника „ЗОРКА ДУВАНА АМБАЛАЖА“ друштвено предузеће за
производњу дуване пластичне амбалаже у стечају, Љубовија, методом јавног прикупљања
понуда, по огласу о продаји објављеном 30. маја 2014. године.
Резиме продаје:

Целина

Опис имовине

Процењена
вредност
имовине
(динара)

Остварена
продајна
цена
(динара)

Купац

1.

теретно возило (камион) марке
„MERCEDES“, тип возила DAIMLER BENZ
FAP 1317/42, регистарских ознака
Љубовија LO 407-42, бр. шасије
36701513005139 , број мотора
36791110007233, година производње 1989,
снага мотора 124 KW, маса празног возила
5300 кг, облик и намена каросерије - сандук

500.000,00

352.000,00

«MZ EURO
HOME» DOO
Београд

4.

приколица марке „TEHNOSTROJ“, тип
возила АП 7, 8-2, регистарских ознака
Љубовија 40-80 LO, број шасије ПУС
7714/91 00003, година производње 1978,
облик и намена каросерије-сандучасто

100.000,00

50.222,00

Владислав
Тошић

5.

приколица марке „VIŠEVICA“, тип возила
VIK 8,5, регистарских ознака Љубовија 2114 LO, број шасије 1247, година
производње 1989, облик и намена
каросерије - сандук

140.000,00

127.000,00

«MZ EURO
HOME» DOO
Београд

6.

целина бр. 6 коју чини: - приколица марке
„VIP“, тип возила 8,5, регистарских ознака
Љубовија 14-35 LO, број шасије 2, година
производње 1981, облик и намена
каросерије - отворено

140.000,00

70.333,00

Владислав
Тошић

10

виљушкар марке „ИНДОС ДА – 12-1“, тип V
202, година производње 1977, носивост 2
тоне, без имовинско-правне документације

180.000,00

142.000,00

«MZ EURO
HOME» DOO
Београд

12.

радијатори алуминијумски – 199 комада

218.900,00

109.666,00

Владислав
Тошић

За продајне целине 2, 15 и 16 достављене су понуде ниже од 50 одсто процењене вредности имовине
означене огласу о продаји, па ће се стечајни управник обратити Одбору поверилаца ради доношења
коначне одлуке о прихватању ових понуда.
Како закључно са 26.06.2014. године, није уплаћен ни један депозит, односно положена банкарска
гаранција ради учешћа у продаји за продајне целине бр. 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18 и 19, продаја за
ове целине проглашена је НЕУСПЕШНОМ

