
 
 
На основу Решења о банкротству, које је донео стечајни судија Привредног суда у Лесковцу од 14.06.2017. године, 
одлуке Одбора поверилаца од 31.01.2018. године и у складу са одредбама 131, 132, 133 и 135. Закона о стечају 
(«Службени гласник РС», број 83/2014),  стечајни управник стечајног дужника 
 

Д.О.О “ЈУГО-ХЕМ“  у стечају Лесковац, Индустријска бб. 
ОГЛАШАВА 

прву продају  стечајног дужника као правног лица  јавним надметањем 
ЦЕЛИНА 4 

Предмет продаје је правно лице „ЈУГО-ХЕМ“ д.о.о. у стечају из Лесковца, ул. Индустријска бб,  
матични број 17118714, са најзначајнијом имовином  коју чине: 
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- Производна хала, објекат приземне спратности, укупне површине 
1.152 м² (припадајући део 882 м²), који је у ЛН бр.136 КО Лесковац 
уписан као објекат бр.1 (Објекат има одобрење за употребу). 
- Управна зграда, објекат спратности П+1, површине 722 м², који је 
у ЛН бр.136 КО Лесковац уписан као објекат бр.2 (Објекат има 
одобрење за употребу). 
- Пољопривредна апотека, објекат приземне спратности, површине 
28 м², који је у ЛН бр.136 КО Лесковац уписан као објекат бр.3 
(Објекат изграђен без одобрењa за градњу).  
- Трафо станица, објекат приземне спратности, површине 21 м², који 
је у ЛН бр.136 КО Лесковац уписан као објекат бр.4 (Објекат има 
одобрење за употребу). 
- Објекат за пречишћавање воде, објекат приземне спратности, 
површине 132 м², који је у ЛН бр.136 КО Лесковац уписан као 
објекат бр.5 (Објекат има одобрење за употребу). 
- Пумпна станица и два резервоара, објекат приземне спратности, 
површине 52 м², који је у ЛН бр.136 КО Лесковац уписан као објекат 
бр.6 (Објекат има одобрење за употребу). 
- Магацин, објекат приземне спратности, површине 284 м², који је у 
ЛН бр.136 КО Лесковац уписан као објекат бр.7 (Објекат изграђен 
без одобрењa за градњу). 
- Магацин, објекат приземне спратности, површине 22 м², који је у 
ЛН бр.136 КО Лесковац уписан као објекат бр.8 (Објекат изграђен 
без одобрењa за градњу). 
- Портирница, објекат приземне спратности, површине 42 м², који је 
у ЛН бр.136 КО Лесковац уписан као објекат бр.9 (Објекат има 
одобрење за употребу).  
- Објекти који нису евидентирани у ЛН бр.136 КО Лесковац: 
компресорска станица 52 м², барака 18 м², надстрешница 18 м². 
Сви објекти су изграђени на К.П.бр.2104 КО Лесковац и налазе се у 
Лесковцу, Ул.Индустријска бб.  
- Потраживања, дати аванси,  дозволе,  лиценце, опрема, возила, 
инветар и залихе по спецификацији у продајној документацији.  
- Земљиште се налази у државном власништву и није предмет 
продаје. 

52.600.974,50 21.040.389,80 

 
Право на учешће имају сва правна и физичка лица која: 

1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од: за Имовинску 
целину бр.4 - 60.000,00 динара увећано за износ ПДВ-а. Профактура се може преузети у канцеларији стечајног 
управника  Дејана Петковића  у Лесковцу, ул.Ђорђа Лешњака бр.7/7, сваког радног дана у периоду од 10:00 до 
14:00 часова, уз обавезну најаву стечајном управнику (рок за откуп продајне документације је 20.04.2018. 
године); 



2. уплате депозит на текући рачун стечајног дужника бр. 155-30308-72 који се води код Халк Банк  АД Београд 
- Филијала Лесковац или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, 
најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита  je 20.04.2018. године). У случају да се 
као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити стечајном 
управнику (искључиво лично/директно) на адресу 16000 Лесковац, ул.Ђорђа Лешњака бр.7/7, најкасније до 
20.04.2018. године до 14:00 часова. Рок важења гаранције је 90 дана, у обзир ће се узети само банкарске 
гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. 

3. потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита. Изјава чини саставни део продајне документације. 
 

Стечајни дужник као правно лице, купује се у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне 
документације, сваким радним даном од 11:00 до 14:00 часова, а најкасније 7 дана пре заказане продаје (уз претходну 
најаву стечајном управнику). 
 

Након уплате депозита, а најкасније до 25.04.2018. године потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају 
предати стечајном управнику попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или 
копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних 
субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице), оверено овлашћење за заступање код 
јавног бележника, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски 
заступник (за правна лица). 
 

Јавно надметање одржаће се дана 27.04.2018. године у 12:00 часова на следећој адреси: Привредни суд у Лесковцу, 
Булевар Ослобођења бр.2. 
 

Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног 
надметања, односно у периоду од 10:00 до 11:50 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. 
 

Закључењу купопродајног уговора у законом прописаној форми приступа се под условом да је депозит који је обезбеђен 
гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Закључењу уговора приступа се најкасније у року од 5 радних дана од 
дана када је извршена продаја.Проглашени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 15 
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 
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.  
 

Овлашћено лице: Стечајни управник Дејан Петковић, контакт телефон: 062/825-5835 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


