
На основу решења Привредног суда у Лесковцу 2.Ст.бр.31/2015 од 21.09.2017. године, а у складу са
чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају ("Службени гласник РС" број 104/09 и 99/2011, 71/2012 -
Одлука Уставног суда, 83/2014) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину
и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број
13/2010), стечајни управник стечајног дужника:

ФАБРИКА ХЛЕБА И МЛЕКА ВРАЊЕ ДОО-у стечају из Врања, ул. Омладинских бригада бр.3
оглашава

прву продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем

Предмет продаје (имовина као целина)
Почетна

цена
(динара)

Депозит
(динара)

ЦЕЛИНА 1

ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ који се налазе на к.п. бр. 6421 уписани у лист
непокретности бр. 13176 КО Врање(1.), на којима је стечајни дужник уписан
као носилац права својине, обим удела 1/1, и то:
- Зграда бензинске станице-БЕНЗИНСКА ПУМПА (зграда бр. 13) - укупне

површине 248 м2,
- Зграда бензинске станице-НАДСТРЕШНИЦА (зграда бр. 14) - укупне

површине 367 м2,
ПОКРЕТНА ИМОВИНА
Опрема и инвентар према спецификацији из продајне документације

34.000.000,00 13.600.000,00

ЦЕЛИНА 2

ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ који се налазе на к.п. бр. 6421 уписани у лист
непокретности бр. 13176 КО Врање(1.), на којима је стечајни дужник уписан
као носилац права својине, обим удела 1/1, и то:

- Објекат прехрамбене индустрије и производње пића-ИНДУСТРИЈСКА
ПЕКАРА (зграда бр. 1) - укупне површине 981 м2,

- Објекат прехрамбене индустрије и производње пића-МЛЕКАРА (зграда
бр. 2) - укупне површине 743 м2,

- Зграда техничких услуга-МАГАЦИН (зграда бр.3) - укупне површине 717
м2,

- Објекат прехрамбене индустрије и производње пића-ЛАБОРАТОРИЈА
СА ГАРАЖОМ (зграда бр. 4) - укупне површине 536 м2

- Зграда техничких услуга-МАГАЦИН ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА (зграда
бр.5) - укупне површине 395 м2

- Зграда техничких услуга-КОТЛАРНИЦА (зграда бр.6) - укупне површине
349 м2

- Зграда угоститељства-КОТЛАРНИЦА (зграда бр.7) - укупне површине 218
м2

- Зграда техничких услуга- МАГАЦИН (зграда бр.8) - укупне површине 197
м2

- Зграда трговине- ПРОДАВНИЦА (зграда бр.9) - укупне површине 144 м2

- Силос (зграда бр.10) - укупне површине 56 м2

- Помоћна зграда- ПОРТИРНИЦА (зграда бр.12) - укупне површине 11 м2

ПОКРЕТНА ИМОВИНА
- Киоск продавница -4 комада
- Опрема и инвентар према спецификацији из продајне  документације

86.000.000,00 34.400.000,00



ЦЕЛИНА 3 - Путничко возило“ZASTAVA KORAL VR 006 IČ“,
модел:KORAL–IN, рег.ознаке VR-006-IC, нерегистровано, година
производње 2006, број шасије VX1145A0001101976 број мотора
128A0641607146

68.000,00 27.200,00

ЦЕЛИНА 4 -Теретно возило “MERCEDES 410 VR 002 CT“, модел:410,
рег.ознаке VR-002-CТ, нерегистровано, година производње 1986, број
шасије WDB61101810710471,  број мотора PUS7407/1000004

151.000,00 60.400,00

ЦЕЛИНА 5 - Теретно возило “TAM 80.T5BKR136 VR 004 ČC “, модел:
80.T5BKR136, рег.ознаке VR-004-ČC, нерегистровано, година производње
1986, број шасије 860004283 број мотора Y871N58664

85.000,00 34.000,00

ЦЕЛИНА 6 - Теретно возило “RENAULT KANGOO VR 036 OY “, модел:
KANGOO 1.5 DCI, рег.ознаке VR-036-OY, нерегистровано, година
производње 2003, број шасије VF1FC07AF28553072 број мотора
K9KA704D450511

177.000,00 70.800,00

ЦЕЛИНА 7 - Теретно возило “ZASTAVA IVEKO 40.10 VR 009 CT “,
модел:40.10 IVEKO HNV/3, рег.ознаке VR-009-CТ, нерегистровано, година
производње 2000, број шасије ZCFC407010Z013273 број мотора
8142337113174611

175.000,00 70.000,00

ЦЕЛИНА 8 - Теретно возило “PEUGEOT BOXSER VR 036 YP “, модел:
BOXSER TOLE 2,0 HDI, рег.ознаке VR-036-YP, нерегистровано, година
производње 2004, број шасије VF3ZBAMNB17370948 број мотора
PSARHY10DYHY019836

340.000,00 136.000,00

ЦЕЛИНА 9 - Теретно возило “CITROEN JUMPER VR 010 JH “, модел:
JUMPER, рег.ознаке VR-010-JH, нерегистровано, година производње
2000, број шасије VF7233J4215873178 број мотора PUS74070600008

205.000,00 82.000,00

ЦЕЛИНА 10 - Теретно возило “MERCEDES SPRINTER 316 VR 011 DJ “,
модел: SPRINTER 316 CDI C30, рег.ознаке VR-011-DJ, нерегистровано,
година производње 2003, број шасије WDB8036121R450392 број мотора
61298150641352

255.000,00 102.000,00

ЦЕЛИНА 11 - Теретно возило “FIAT DUCATO VR 008 JZ “, модел:DUCATO,
рег.ознаке VR-008-JZ, нерегистровано, година производње 2000, број
шасије ZFA23000006009714 број мотора PSADHX10CUKU3022376

105.000,00 42.000,00

ЦЕЛИНА 12 - Теретно возило “CITROEN BERLINGO VR 037 OĆ “, модел:
BERLINGO 1.9 D, рег.ознаке VR-037-OĆ, нерегистровано, година
производње 2003, број шасије VF7GCWJYB94014613 број мотора
PSAWJY10DXFZ6040178

175.000,00 70.000,00

ЦЕЛИНА 13 - Теретно возило “FORD TRANZIT VR 014 LT “, модел:
TRANZIT KASTENVS, рег.ознаке VR-014-LT, нерегистровано, година
производње 1999, број шасије WFOLXXGBVLWP88699 број мотора
PUS77010200153

215.000,00 86.000,00

ЦЕЛИНА 14 -Путничко возило“FIAT TEMPRA VR 018 CL “, модел: TEMPRA
BERLINA 1.6 S, рег.ознаке VR-018-CL, нерегистровано, година
производње 1998, број шасије ZFA15900005031649 број мотора
159A30006482192

20.000,00 8.000,00

ЦЕЛИНА 15 -Теретно возило “ZASTAVA RIVAL 35.8H VR 021 NU “, модел:
RIVAL 35.8 H NV/3HL, рег.ознаке VR-021-NU, нерегистровано, година
производње 1997, број шасије ZCFC355010Z011309 број мотора 2250427

190.000,00 76.000,00



ЦЕЛИНА 16 - Теретно возило “TAM 86A5 VR 028 TĆ “, модел:86 A 5,
рег.ознаке VR-028-ТĆ, нерегистровано, година производње 1987, број
шасије 860005046 број мотора 4871H538820

200.000,00 80.000,00

ЦЕЛИНА 17 - Теретно возило “TAM 80T50KR VR 020 IĆ“, модел:80 T 50 KR,
рег.ознаке VR-020-IĆ, нерегистровано, година производње 1988, број
шасије 880003744 број мотора Y888S72291

42.000,00 16.800,00

ЦЕЛИНА 18 - Теретно возило“FIAT DUCATO VR 007 JZ “, модел: DUCATO,
рег.ознаке VR-007-JZ, нерегистровано, година производње 2001, број
шасије ZFA23000006110563   број мотора SOFIM814043S22203376979212

40.000,00 16.000,00

ЦЕЛИНА 19 - Теретно возило “ZASTAVA 50.08 VR 183-64 “, тип:50.8 DV/3,
рег.ознаке VR-183-64, нерегистровано, година производње 1988, број
шасије B079570 број мотора FIAT804002367800728

51.000,00 20.400,00

ЦЕЛИНА 20 - Теретно возило “ZASTAVA 35.8 VR 042-NĆ “, модел:35.8
3600, рег.ознаке VR-042-NĆ, нерегистровано, година производње 1987,
број шасије B072888  број мотора 804002367790867

101.000,00 40.400,00

ЦЕЛИНА 21 - Теретно возило “VOLSWAGEN TRANSPORTER VR 008 HY “,
модел:TRANSPORTER LKW, рег.ознаке VR-008-HY, нерегистровано,
година производње 1989, број шасије WV2ZZZ25ZKH130065 број мотора
DF069922

22.000,00 8.800,00

Детаљан приказ и опис имовине дат је у продајнoj документацији.
Право на учешће имају сва правна и физичка лица која:

1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од
по 50.000,00 динара за целину 1 и целину 2, а за целине од 3 до 21 по 5.000,00 динара.
Профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 09:00 до 15:00 часова у
просторијама стечајног управника у Владичином Хану, Светосавска бр.39. Рок за откуп
продајне документације је 04.10.2019. године.;

2. уплате депозит у износу који је овим Огласом предвиђен на рачун стечајног дужника број
205-225219-36 Комерцијална Банка а.д. Београд; или положе неопозиву првокласну
банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 дана пре одржавања продаје (рок
за уплату депозита је 04.10.2019. године). У случају да се као депозит положи првокласна
банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити стечајном управнику
заједно са Обрасцем пријаве, најкасније до 04.10.2019. године. Банкарска гаранција мора
имати рок важења до 30.11.2019.године. У случају да на јавном надметању победи Купац
који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора измирити износ депозита у року
од 48 сати од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега
ће му бити враћена гаранција;

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

4. потпишу уговор о чувању поверљивих података приликом преузимања продајне
документације.Уговор чини саставни део продајне документације.

Након уплате депозита а најкасније до 04.10.2019. године, потенцијални купци, ради правовремене
евиденције, морају предати образац пријаве за учешће стечајном управнику, доказ о уплати
депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на враћање депозита, ОП
образац и извод из регистра привредних субјекта (да није старији од 6 месеци) ако се као
потенцијални купац пријављује правно лице или предузетник, овлашћење за заступање, уколико на
јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски
заступник (за правна лица).

Имовина се купује у виђеном стању, без пружања гаранција и права на накнадну рекламацију и може
се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10:00 до 14:00 часова,
а најкасније 5 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву стечајном управнику). Потенцијални



купац самостално утврђује карактеристике имовине стечајног дужника а стечајни управник не
одговара за недостатке које купац евентуално утврди по извршеној продаји.

Прво јавно надметање одржаће се дана 11.10.2019. године у 13:00 часова у просторијама
стечајног управника у Владичином Хану, ул. Светосавска 39. (у згради Прекршајног суда у
Владичином Хану). Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а
завршава се 15 минута пре почетка јавног надметања.

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;

Купопродајни уговор се потписује у року од 5 радних дана од дана одржавања јавног надметања,
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 купопродајног уговора.
Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у
прописаним роковима и по прописаној процедури, или под другим условима одређеним у Изјави о
губитку права на повраћај депозита, 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; У конкретном случају, купопродајни уговор потписује се у року од 5 радних 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 (гаранција) се враћа у року од 8 дана од дана јавног надметања.
Уплатилац депозита губи право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на
повраћај депозита.

Порезе и трошкове који произилазе из закљученог купопродајног уговора, укључујући и трошкове на
име сачињавања, односно овере уговора, у целости сноси купац.

У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже
обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције
(„Службени гласник РС“ бр.51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени
роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају, проглашеном купцу
банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеном огласом, односно депозит ће бити
задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције. Другом најповољнијем понуђачу
депозит или банкарска гаранција ( уколико је износ депозита обезбеђен гаранцијом) биће задржани
до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције по поднетој пријави купца.

Oвлашћено лице: стечајни управник Бранислав Милосављевић, ул. Његошева 28, Владичин Хан,
контакт телефон 062/474146, мејл адреса:  branislav.milosavljevic017@gmail.com
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