На основу Решења о банкротству стечајног судије Привредног суда у Новом Саду
од 31.07.2013.године, број предмета СТ. 27/2013 а у складу са чланoвима 131., 132.,
и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009),
Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног
дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010.), као и Одлуком
Одбора поверилаца од 23.08.2013. године, стечајни управник стечајног дужника
«МЕРКУР» АД у стечају из Бачке Паланке
ОГЛАШАВА
ПРОДАЈУ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ УЗ ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА

Предмет продаје су залихе стечајног дужника и то према спецификацији у
продајној докуметацији:
Целина бр.1
• Кожна галантерија-готови производи (ташне 285 ком.,каишеви 68 ком.,
новчаници 123 ком., футроле 178 ком.,привесци 11 ком.)
Процењена вредност: 1.232.125,06 динара
Депозит: 246.425,01динара
Целина бр.2
• Кожна галантерија-готови производи(ташне разне 591 ком., новчаници 216
ком.,футроле 1029 ком., каишеви 68 ком., привесци 105 ком.,сервијете 13
ком., недовршени каишеви 22 ком.,кожне кутије 9 ком., полицијски опасач
3 ком., реслови од коже и сатена,...)
Процењена вредност: 1.538.998,50 динара
Депозит: 307.799,70динара
Целина бр.3
• Кожна галантерија-готови производи (ђачке ташне 2 ком., разне ташне 368
ком., футроле 1014 ком., новчаници 11 ком., кожни роковници 118 ком)
Процењена вредност: 1.291.125,00 динара
Депозит: 258.225,00динара
Целина бр.4
• Кожна галантерија-готови производи (ташне разне 355 ком., футрола 158
ком., новчаници 84 ком., ђачка ташна 5 ком., привесци 7 ком., кожна
кутија 5 ком.,сервијета 54 ком., каишеви 21 ком)
Процењена вредност: 1.420.293,33 динара
Депозит: 284.058,67 динара
Целина бр.5
• Метална галантерија-полупроизводи (шине, опруге, бигл, бравице,
држачи,...)
Процењена вредност: 14.117.448,41 динара
Депозит: 2.823.489,68 динара
Целина бр.6
• Сировине и полупроизводи (резервни делови за шиваће машине, разне
коже, делови за привеске, нитне, украчне плочице, ручке, отпадна кожа,
отпадни метал, отпадна пластика, табле алуминијума, пластика у тракама,
разна хемијска средства у кантама, кожне залихе, гумени кедер цца
1000кг, картон, разни делови за кофере, папир у ролнама, сунђери, пвц

кедер, дрвене палате, пластични делови за кофере, парчад коже, ремење
разно, ексери разни, хвт метална трака цца 1,5 т, дрикери, метални У
профили, вијци, брусни камен, инбус кључ, спиралне бургије, прекидачи,.)
Процењена вредност: 14.008.656,68 динара
Депозит: 2.801.731,34 динара
Целина бр.7
• Оштећена роба (ђачке ташне 2730 ком., остале разне ташне 2122 ком.,
женска блуза 8 ком., дечија сукња 132 ком., разне ципеле 146 пари,
улошци за ципеле 160 ком., привесци 44 ком., футроле 9027 ком.,
новчаници 42 ком., каишеви 98 ком.,кожни делови за ташне 72 ком.,
сервијете 1023 ком., радни мантили 14 ком., кофери 33 ком., кожне кутије
59 ком., пластични регистратори 550 ком.,...)
Процењена вредност: 3.328.360,12 динара
Депозит: 665.672,02 динара
Целина бр.8
• Путничко возило, лимузина, марке DAIMLER CHRYSLER 240C,
рег.ознаке BP 011 GV, VIN бр.шасије WDB2030611А624934, бр мотора
11291231732203, снага мотора 2597 цм3/125KW/170KS, регистрација
истекла 06.10.2012.г., год.производње 2004.
Процењена вредност: 797.364,40динара
Депозит: 159.472,88 динара

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је
на било који други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача
приликом одређивања висине понуде.
Понуде се достављају на адресу АД «МЕРКУР» у стечају, ул. Трг ослобођења
бр.8, Бачка Паланка. Крајњи рок за достављање понуда је 30.09.2013. године до
12:00 часова.
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:
1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације
у износу од 20.000,00 динара ( по целини). Профактура се може преузети у
просторијама повереника стечајног управника у Новом Саду, Суботичка бр.76.,
сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2. уплате износ депозита са позивом на редни број целине из огласа на текући
рачун стечајног дужника број 125-1803367-76 отворен код «Пираеус» а.д.
Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на
први позив (са роком важности до 30.10.2013. године), најкасније 5 радних дана
пре одржавања продаје (последњи дан рока за уплату депозита је 23.09.2013.
године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција,
оригинал исте се ради провере лично мора доставити Служби финансија
Агенције за приватизацију, Теразије 23, Београд, 6 спрат,соба број 610, Београд,
најкасније до 23.09.2013.године до 16:00 часова по београдском времену
(GMT+1), док се копија доставља поверенику Агенције за приватизацију
заједно са обрасцем пријаве и прилозима. У случају да у поступку продаје
победи Купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора

измирити износ депозита у року од 48 сати од дана када је проглашен најбољим
понуђачем, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити
враћена гаранција.
3. приликом преузимања продајне документације потпишу Изјаву о губитку права
на враћање депозита. Изјава о губитку права на враћање депозита чини саставни
део продајне документације.
Фотокопије попуњене пријаве, гаранције или доказа о уплати депозита и потписане
изјаве о губитку права на враћање депозита, ради благовремене евиденције,
достављају се поверенику Агенције за приватизацију РС Радовану Иветићу,
Суботичка 76 Нови Сад, најкасније 5 радних дана пред одржавања продаје,
односно закључно са 23.09.2013. године. У случају да је учесник који предаје
пријаву правно лице, поверенику се доставља и извод из регистрације и ОП
образац.
Имовина се продаје у виђеном стању, без гаранција стечајног управника у
погледу евентуалних недостатака. Може се разгледати сваким радним даном
од дана објављивања огласа до 23.09.2013.године, у периоду од 11 – 13 сати уз
обавезну предходну најаву поверенику стечајног управника.
Продаја се врши методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда.
Прихватају се искључиво понуде у запечаћеној коверти са назнаком » ПИСАНА
ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ » на коверти и назнаком да се понуда односи на
продају имовине стечајног дужника АД » Меркур » у стечају, Бачка Паланка, са
назнаком на коју целину имовине се односи. Понуде које не садрже јасно одређен
износ или целину или се позивају на неку другу понуду или на услове који нису у
огласу и продајној документацији су неважеће и неће ући у разматрање.
Запечаћена коверта са понудом доставља се лично и треба да садржи:
- пријаву за учешће у непосредној погодби уз прикупљање писаних понуда
потписану лично или од стране овлашћеног лица и доказ да је у питању овлашћено
лице;
- безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи;
- доказ о уплати депозита или копију гаранције;
- потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита.
- фотокопију пуномоћја овереног пред судом за заступање на јавном отварању
писаних понуда, ако отварању присуствује овлашћени представник.
Непотпуне и неуредне понуде и понуде које садрже услов неће се узимати у
разматрање.
Јавно отварање понуда одржаће се дана 30.09.2013. године у 12:15 часова на
адреси: АД » МЕРКУР » у стечају, Бачка Паланка, ул. Трг ослобођења 8, у
присуству Одбора поверилаца и представника свих понуђача. Ако отварању понуда
присуствује понуђач лично потребно је да исти поседује и пружи на увид доказ о
идентитету (важећа лична карта или пасош). У случају да понуђача заступа
овлашћено лице потребно је да исто лице приложи оригинал пуномоћја (овереног
пред судом) за заступање на јавном отварању писаних понуда.

Позивају се чланови Одбора поверилаца да присуствују отварању понуда.
По презентирању приспелих понуда, присутним понуђачима биће омогућено да
писаним путем побољшају своје иницијалне понуде (за понуђаче који су правна
лица неопходно је да се побољшане понуде овере печатом предузећа).
У складу са Националним стандардом број 5, стечајни управник је дужан да ако
највиша достављена понуда износи мање од 50% процењене вредности, пре
прихватања такве понуде затражи сагласност Одбора поверилаца. Коначну одлуку
о избору купца непосредном погодбом доноси искључиво Одбор поверилаца, ако је
понуда нижа од 50% од процењене вредности имовине.
Стечајни управник ће Одбору поверилаца за купца предложити понуђача који је
писаном понудом или у накнадно обављеним директним преговорима поднео
најповољнију понуду, а нарочито у погледу висине цене и услова плаћања.
Осталим учесницима у поступку продаје, који нису проглашени најбољим
понуђачем депозит или банкарска гаранција биће враћени у року од 15 дана од дана
отварања понуда.
Купопродајни уговор се потписује у року од 5 дана од дана проглашења најбољег
понуђача, 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 Уговора. Тек након
уплате купопродајне цене од стране купца и након добијања потврде од стране
стечајног дужника о извршеној уплати у целости, исти стиче право власништва над
покретном имовином.
Свако лице које је стекло право на учешће у складу са условима прописаним овим
огласом, губи право на депозит у складу са Изјавом о губитку права на враћање
депозита.
Ако проглашени купац не потпише записник, купопродајни уговор или не уплати
купопродајну цену у прописаним роковима и на прописан начин, као и у свим
другим случајевима предвиђеним Изјавом о губитку права на враћање депозита,
губи право на повраћај депозита.
Стечајни управник није у обавези да прихвати ниједну достављену понуду.
Порезe и трошковe сноси проглашени Купац.
Oвлашћено лице: повереник стечајног управника Радован Иветић, контакт
телефон: 062/500176, 021/2700437.

