На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Београду, број предмета 7.Ст.4562/10
од 3.2.2011.године, са исправком решења од 8.2.2011.године, а у складу са члановима 131, 132.
и 133. Закона о стечају („Сл. гласник РС” бр. 104/2009) и Националним стандардом бр. 5 о
начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“ бр. 13/2010)
стечајни управник стечајног дужника
Компанија за производњу телекомуникационих уређаја и система
ВФ ХОЛДИНГ а.д. у стечају из Земуна, ул. Цветна бр. 4
оглашава
ПРОДАЈУ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Предмет продаје је покретна имовина по целинама коју чине :
Редни број
пакета
имовине
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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8.

9.

10.

11.

ОПИС ИМОВИНЕ

ОPEL, Омеgа 2.5 V6 CD
регистарска ознака BG 280-906
година производње 1991, није регистрован
ВАЗ, Лада 111-1.5 ГТЕ 16В,
регистарска ознака BG 569-583
година производње 2002, није регистрован
ВАЗ, Лада караван 1500,
регистарска ознака BG 569-580
година производње 2002, није регистрован
ВАЗ, Лада караван 1500/5,
регистарска ознака BG 414-399
година производње 1991, није регистрован
ЗАСТАВА, 101 Скала 55 ЦП ЗК,
регистарска ознака BG 616-506
година производње 1997, није регистрован
ЗАСТАВА, Југо Скала, 101/55-5,
регистарска ознака BG 295-138
година производње 1997, није регистрован
ЗАСТАВА, Југо Скала, 101/55 Поли ПЗКЛЦ
регистарска ознака BG 286-599
година производње 1997, није регистрован
ЗАСТАВА, Југо Темпо 1.1,
регистарска ознака BG 284-883
година производње 1997, није регистрован
ЗАСТАВА, Југо Темпо 1.1,
регистарска ознака BG 288-716
година производње 1997, није регистрован
ЗАСТАВА, Југо Темпо 1.1,
регистарска ознака BG 295-097
година производње 1996, није регистрован
ЗАСТАВА, Југо Темпо 1.1,
регистарска ознака BG 288-715
година производње 1996, није регистрован

НАПОМЕНА: Стечајни дужник није у систему ПДВ-а
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Право на учешће имају сва правна и физичка лица која:
1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у
износу од 10.000,00 динара. Профактура се може преузети сваког радног дана у
периоду од 900 до 1500 часова, у просторијама повереника стечајног управника у
Београду, ул. Теразије бр. 34;
1. уплате депозит са позивом на редни број пакета имовине из огласа, на текући рачун
стечајног дужника број: 290-17315-93 код „Универзал банке” А.Д. Београд, најкасније
5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 11.4.2011. године);
2. потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита. Изјава чини саставни део
продајне документације.
Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне
документације, а најкасније 7 дана пре заказане продаје, сваким радним даном од 1000 до
1400 часова уз претходну најаву на телефон 011/ 3611 806, 3611 807, 3611 808.
Након уплате депозита а најкасније 5 дана пре одржавања јавног надметања, потенцијални
купци, ради правовремене евиденције, морају предати поверенику Агенције за
приватизацију: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати
депозита, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра
привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно
лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални
купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица)
Јавно надметање одржаће се дана 18.4.2011. године у 1100 часова на следећој адреси: ул.
Теразије бр. 34, Београд.
Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања а завршава се 10
минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 900 до 1050 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 присутни),
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.

Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана одржавања јавног
надметања. 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, 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 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 се враћа у року од 10 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита
губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.

Порези и трошкови се додају на постигнуту купопродајну цену и падају на терет купца.

Oвлашћено лице: Повереник Мирко Боровчанин, контакт телефони: 011/3611-806 и 3611807

