
На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу о банкротству и
уновчењу,  имовине  стечајног  дужника  број  предмета  2.Ст.бр.  42/  2015      од
04.01.2016  године,  а  у  складу  са  члановима  131.,  132.  и  133.  Закона  о  стечају
(Службени гласник  Републике Србије бр. 83/2014) и Националним стандардом бр. 5
о  начину  и  поступку  уновчења  имовине  стечајног  дужника  (Службени  гласник
Републике Србије бр. 13/2010) и сагласности Одбора поверилаца, стечајни управник
стечајног дужника

„RIVEX „ Доо у стечају, Крагујевац., Буњевачка 27 

ОГЛАШАВА
Шесту продају имовине методом непосредне погодбе

Предмет продаје:
Редни

Број
пакета

Назив имовине

Процењена
вредност  (дин.)

Депозит за учешће у
поступку продаје

(дин.)

1

ЗЕМЉИШТЕ У КРАГУЈЕВЦУ  Укупно: 1 ха 12а
              17м2  

1.- К.О. Крагујевац 4 ,Л.Н. 20057,к.п. 5138/1,Потес 
Река,Грађевинска парцела Земљиште у 
грађевинском подручју,својина приватна 1/1, 78а47
м2

2.- К.О. Крагујевац 4 ,Л.Н. 20057, к.п. 5138/3,Потес 
Река,Грађевинска парцела,Земљиште у 
грађевинском подручју,својина приватна 1/1 ,7 а58
м2

3. - К.О. Крагујевац 4 ,Л.Н. 20057, к.п.5138/4,Потес 
Река,Грађевинска парцела,Земљиште у 
грађевинском подручју својина приватна 1/1 ,24 а 
61

4. -К.О. Крагујевац 4 ,Л.Н.20057, к.п.5138/5, Потес 
Река,Грађевинска парцела,Земљиште у 
грађевинском подручју својина приватна 1/1, 1 а51 
м2

5. Канцелариска опрема – отпад по спецификацији

98.320.931,00

    16.600,00

        УКУПНО: 98.337.531,00 0,00

Право на учешће имају сва заинтересована физичка и правна лица која уплате 20.000,00
динара на рачун 340-11 013 422-95 код Ерсте банке АД, филијала Јагодина са назнаком
„ за откуп продајне документације „.



 Имовина се може разгледати, после откупа  продајне документације, радним данима од
9 – 14 часова уз претходну најаву.

Стечајни управник спроводи непосредну погодбу тако што приспелу понуду прегледа,
доставља Комисији за спровођење продаје и доставља стечајном судији са предлогом
коначног решења а, уколико је понуда испод 50% од процењене вредности, пре тога
доставља Одбору поверилаца са захтевом за доношење одлуке о прихватању понуде.

Купопродајни уговор се потписује у року од 3 дана од дана доношења коначне одлуке
Комисије за  спровођење поступка продаје а по добијању свих потребних сагласности.

Проглашени купац је дужан да уплати цео износ купопродајне цене у року до 8 дана од
дана потписивања Купопродајног уговора..

Порезе и трошкове сноси проглашени купац..

Контакт телефони: 064/13 011 58 стечајни управник Мирослав Поповић
 

Стечајни управник


