На основу решења стечајног судије Привредног суда у Зрењанину Ст. бр. 301/2010 од
28.10.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени
гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 о начину и
поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије»
број 13/2010), као и одлуке одбора поверилаца од 27.03.2015. године, стечајни управник
стечајног дужника:

Акционарско друштво за монтажне радове „НАФТАГАС-МОНТАЖА“
Зрењанин у стечају, ул. Београдска бр. 11
ОГЛАШАВА
ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА,
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Предмет продаје је непокретнa и покретна имовина стечајног дужника, на локацији у
Зрењанину, у улици Београдска бр. 11, на парцели бр. 7066 уписаној у Листу
непокретности. бр. 18820, К.О. Зрењанин I.
Непокретну и покретну имовину стечајног дужника чинe:
1. грађевински објекти у Зрењанину, уписани у Листу непокретности бр. 18820
КО Зрењанин I, сазидани на парц. бр. 7066, површине 28592м2, на којој стечајни
дужник има право коришћења, са обимом удела 1/2, и то:
 управна зграда уписана у Листу непокретности бр. 18820, као број зграде 1,
број посебног дела 1, укупне површине 2054,24м2, обим удела 1/1
 објекат са рестораном (повезан са управном зградом), уписан у Листу
непокретности бр. 18820, као број зграде 1, број посебног дела 4, укупне
површине 2049м2, сувласништво на 1/2 дела,
(поред управне зграде, на истој парцели, налази се паркинг са приступним
путем, површине 1.080м2 са 45 паркинг места, који није уписан у Лист
непокретности бр. 18820)
2. опрема – власништво стечајног дужника,
3. опрема – сувласништво на 1/2 дела,

Процењена вредност имовине која је предмет продаје износи: 170.739.717,48 динара.
Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на ма
који други начин обавезујућа, или опредељујућа за понуђача приликом одређивања
висине понуде.
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 oдбора поверилаца.
Право на учешће имају сва правна и физичка лица.

Имовина се може разгледати сваким радним даном од дана објављивања Огласа до
30.11.2019. године, у периоду од 10-14 часова или по договору, уз обавезну претходну
најаву на телефон 023/58-20-20. Имовина се продаје у виђеном стању без гаранција
стечајног управника у погледу евентуалних недостатака.
Продаја се врши методом непосредне погодбе, тако што сва заинтересована лица могу
стечајном дужнику доставити понуду у писаном облику, путем поште, на адресу АД
''НАФТАГАС МОНТАЖА'' Зрењанин у стечају, ул. Београдска 11, са назнаком „ПОНУДА
ЗА КУПОВИНУ ЦЕЛОКУПНЕ ИМОВИНЕ“, најкасније дана 02.12.2019. године, или
предати лично у канцеларији стечајног управника, која се налази у Зрењанину, у ул. Краља
Петра I бр. 3 (у приземљу, десно) у истом року. Разматрање достављених понуда вршиће
се одмах по пријему.
Потенцијални купци су у обавези да након добијања профактуре, изврше уплату ради
откупа продајне документације у износу од 20.000,00 динара, увећано за ПДВ, и да
преузму продајну документацију пре достављања понуде.
Понуђач који је писаном понудом, или у накнадно обављеним директним преговорима
поднео најповољнију понуду, а нарочито у погледу висине цене и услова плаћања, биће
позван да положи капару у висини од 10% од висине његове понуде, а затим и потпише
Предуговор уговора о купопродаји, све у року од 3 радна дана од дана пријема позива за
уплату капаре.
Уговор о купопродаји се потписује у року од 8 радних дана од дана уплате капаре.
Уговором о купопродаји ће детаљно бити регулисани услови и рокови плаћања. Уколико
се Уговор о купопродаји не закључи у наведеном року кривицом Купца, или Купац не
изврши уплату купопродајне цене у уговором наведеним роковима, продаја се проглашава
неважећом, а Купац губи право на повраћај капаре.
Стечајни управник задржава право да не прихвати ни једну од достављених понуда.
Порезe и трошковe сноси проглашени Купац.
Oвлашћено лице: стечајни управник Јелица Вуколић, контакт телефон: 023/58 20 20,
064/44 92 197

