У складу са одредбама Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011 - др.
закон, 71/2012 - одлука УС и 83/2014), решењем Привредног суда у Нишу 3. Ст. бр.
51/2015. од 10.07.2015. године и Одлуком одбора поверилаца стечајног дужника ВП
„Јужна Морава“ АД, у стечају, од 31.07.2015. године, стечајни управник стечајног
дужника ВП „Јужна Морава“ АД, у стечају, из Ниша матични број: 07173253, ПИБ:
100501557, објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање понуда за закључење уговора о пословно техничкој сарадњи
Стечајни управник стечајног дужника ВП „Јужна Морава“ АД, у стечају, из Ниша позива
заинтересоване понуђаче који испуњавају услове наведене у овом позиву, да доставе
понуде за закључење уговора о пословно техничкој сарадњи са стечајним дужником ВП
„Јужна Морава“ АД, у стечају из Ниша.
Предмет уговора о пословно техничкој сарадњи:
Успостављање пословно техничке сарадње у циљу наставка експлоатације и прераде
кречњака, као грађевинског камена, на површинском копу Долац, општина Бела Паланка,
са експлоатационог поља „Долац“ број 464, које је уписано у Књигу катастра
експлоатационих поља код Министарства рударства и енергетике, и то на подручју које
обухвата кп. бр. 1747, кп. бр. 1758, кп. бр. 1746/1 и кп. бр. 1746/2 све КО Долац.
Пословно техничка сарадња уговорних страна успоставља се преузимањем и испуњењем
уговорних обавеза из уговора о пословно техничкој сарадњи, према којима је стечајни
дужник ВП „Јужна Морава“ АД, у стечају, из Ниша као уговарач дужан да омогући:
1. коришћење постојеће техничке документације и одобрења,
2. коришћење постојећих објеката и покретне имовине – опреме,
3. експлоатацију и прераду кречњака, у складу са важећим пројектима и другим
ограничењима
Понуђач је, између осталог, у обавези да:
1. организује и реализује експлоатацију и прераду кречњака у складу са Законом о
рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник“ РС, бр. 88/2011),
постојећим пројектима и решењима Министарства рударства и енергетике,
односно реалном ситуацијом на терену,
2. приликом обављања делатности, односно при експлоатацији и преради кречњака,
поступа у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду
(„Службени гласник“ РС бр. 101/2005), које регулишу обавезе и одговорности
послодавца,
3. обезбеђује финансирање послова и сноси у целости све трошкове експлоатације и
прераде кречњака, као и све остале пратеће трошкове,
4. обезбеђује континуирано обављање делатности и коришћење производа за своје
потребе или њихов пласмана на тржиште,
5. врши продају, фактурисање и наплату произведених минералних сировина.
Пословно техничка сарадња се уговара на период од једне године, са могућношћу
продужења трајања уговора, а најдуже до уновчења имовине стечајног дужника ВП

„Јужна Морава“ АД, у стечају, из Ниша, која се на основу уговора о пословно техничкој
сарадњи ставља на располагање понуђачу – сауговарачу стечајног дужника, до преноса
права на експлоатацију, или до продаје стечајног дужника ВП „Јужна Морава“ АД, у
стечају, из Ниша, у стечају, као правног лица.
Изузетно, у случају да имовина која се на основу уговора о пословно техничкој сарадњи
ставља на располагање понуђачу – сауговарачу стечајног дужника буде предмет захтева
бивших власника за враћање одузете имовине пред надлежним органом, сходно Закону о
враћању одузете имовине и обештећењу ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 108/2013 и
142/2014), уговор о пословно техничкој сарадњи престаје моментом коначности одлуке
надлежног органа којим се имовина која је предмет уговора враћа бившим власницима.
Права, обавезе и одговорности понуђача ближе су наведене у Нацрту уговора о пословно
техничкој сарадњи који представља саставни део конкурсне документације.
Услови за учешће у поступку и избор понуђача:
Право на учешће у поступку закључења уговора о пословно техничкој сарадњи имају
правна лица:











регистрована за обављање делатности из области рударства, на дан објављивања
јавног позива,
која имају остварен годишњи промет у износу од најмање 50.000.000,00
(педесетмилиона) динара,
која немају доспеле а неизмирене обавезе према ВП „Јужна Морава“ АД, у
стечају, односно чији оснивачи или зависна и повезана лица, у смислу Закона о
привредним друштвима, немају доспеле а неизмирене обавезе према ВП „Јужна
Морава“ АД, у стечају, на дан објављивања јавног позива,
чији рачуни нису били у блокади у периоду од годину дана пре дана подношења
понуде, односно од оснивања (уколико је наведни период краћи од годину дана),
која преузму конкурсну документацију,
над којима се на дан објављивања овог позива не води поступак стечаја,
ликвидације или реорганизације,
која уплате депозит за учешће у поступку избора понуђача у износу од
3.000.000,00 динара на рачун стечајног дужника број 105 – 11917 – 71 који се води
код АИК банке АД Београд, најкасније до 10.11.2015. године, и потпишу изјаву о
губитку права на враћање депозита,
која доставе уредну и потпуну понуду у року наведеном у јавном позиву.

Уколико се више лица, организована у конзорцијум или други вид повезивања, јављају
као понуђачи, свако од лица – чланова конзорцијума посебно мора испуњавати услове за
учешће из овог огласа. Износ депозита и у овом случају износи 3.000.000,00 динара.
Конкурсну документацију која обухвата Нацрт уговора о пословно техничкој сарадњи и
Нацрт изјаве о губитку права на враћање депозита, заинтересована лица могу преузети на
адреси Шистекова број 5, Бор, а иста, на захтев, може бити достављена и електронским
путем. Конкурсна документација се може преузети најкасније до 10.11.2015. године, тј. до
рока за уплату депозита.

Понуда за закључење уговора о пословно техничкој сарадњи мора бити јасна,
недвосмислена и оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Све понуде се
достављају на српском језику. Понуда мора садржати следеће обавезне елементе:













податке о подносиоцу понуде, његовим зависним и повезаним лицима (пун
назив, адреса, ПИБ, матични број, ознака и контакт лица овлашћених за
заступање, извод из АПР – а и ОП образац, бр. текућег рачуна, доказе о
регистрацији за обављање делатности из области рударства);
референце које потврђују да понуђач обавља делатност из области рударства, тј
експлотације камена, уколико истима располаже (стечајни управник задржава
право да затражи додатну документацију о пословању понуђача);
доказ да рачуни правног лица - понуђача нису били у блокади у периоду од
годину дана пре дана подношења понуде, односно од оснивања (уколико је
наведени период краћи од годину дана);
доказ да правно лице има остварен годишњи промет у износу од најмање
50.000.000,00 (педесетмилиона) динара;
изјаву овлашћеног лица да понуђач нема доспеле а неизмирене обавезе према
ВП „Јужна Морава“ АД, у стечају, односно њихови оснивачи или зависна и
повезана лица, у смислу Закона о привредним друштвима, на дан објављивања
јавног позива;
понуђену номиналну цену (понуду) за закључење уговора о пословно
техничкој сарадњи са стечајним дужником ВП „Јужна Морава“ АД, у стечају,
са конкретним износом нето месечне накнаде, изражене у EUR, засноване на
Нацрту уговора о пословно техничкој сарадњи који представља прилог
конкурсне документације (члан 7);
доказ о уплати депозита за учествовање у поступку прикупљања понуда за
закључење уговора о пословно техничкој сарадњи у износу од 3.000.000,00
(тримилиона) динара на рачун стечајног дужника број 105 – 11917 – 71 који се
води код АИК банке АД Београд;
потписану Изјаву о губитку права на враћање депозита;

Затворене понуде, са називом стечајног дужника ВП „Јужна Морава“ АД, у стечају и
назнаком ''Понуда – не отварати'' на коверти, достављају се на адресу стечајног
дужника: ВП „Јужна Морава“ АД у Нишу, улица Вожда Карађорђа 47, 1. спрат, у периоду
од 10:00 до 13:00, а најкасније до 16.11.2015. године до 13:00 часова. Јавно отварање
понуда биће одржано 16.11.2015. године у 13:15 часова на истој адреси.
Понуде које не садрже обавезне елементе неће бити узете у разматрање. Комисија
формирана од стране стечајног управника ВП „Јужна Морава“ АД, у стечају извршиће
анализу и рангирање понуда које садрже све наведене обавезне елементе и донеће одлуку
о избору најповољнијег понуђача, у року од 3 радна дана од дана истека рока за
достављање понуда, о чему ће обавестити сва лица која су доставила понуде. Стечајни
управник у поступку доношења одлуке може затражити од понуђача додатну
документацију о пословању. Стечајни управник нема обавезу прихватања ни једне
достављене понуде. Након избора понуђача, приступиће се закључењу уговора о
пословно техничкој сарадњи, у свему према Нацрту уговора који је саставни део
конкурсне документације. Уговор о пословно техничкој сарадњи закључиће се најкасније
у року од 5 дана од дана обавештења понуђача о прихватању понуде.

Уколико понуда не буде прихваћена, депозит се враћа понуђачу у року од 3 дана од дана
избора понуђача, а уколико понуда буде прихваћена, наведени износ биће урачунат у
депозит приликом закључења уговора о пословно техничкој сарадњи;
Овлашћено лице - повереник Драгана Тодоровић, контакт тел: 063/437 - 845

