На основу члана 26. став 2. Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање
„Службени гласник РС“, број 14/15) и члана 27. став 1. тачка 13) Закона о стечају („Службени
гласник РС“, бр. 104/09, 99/11-др. закон, 71/12-одлука УС и 83/14), а у складу са Правилником
о начину и поступку продаје акција и удела у власништву стечајних/ликвидационих дужника,
О.бр.ПС-113/15 од 10.03.2015. године и О.бр.СТ-22/15 од 27.08.2015. године, Агенција за
осигурање депозита као ликвидациони управник „Плава тачка осигурање“ а.д. Београд у
ликвидацији, расписује
ОГЛАС
ЗА ПРОДАЈУ УДЕЛА У ATTЦ „ПЛАВА ТАЧКА“ Д.О.О. АДА
У ВЛАСНИШТВУ „ПЛАВА ТАЧКА ОСИГУРАЊЕ“ А.Д. БЕОГРАД У ЛИКВИДАЦИЈИ
Предмет продаје је удео од 92% које „Плава тачка осигурање“ а.д. Београд у ликвидацији
поседује у Ауто тржном техничком центру „Плава тачка“ д.о.о. Ада, Маршала Тита бр.14.
Претежна делатност наведеног друштва је активност других посредника у саобраћају, а
друштво може обављати и спољнотрговинску делатност.
АТТЦ „Плава тачка“ д.о.о. Ада на дан 31.12.2014. године има укупну активу од 14.608.000
динара, од чега стална имовина износи 14.117.000 динара, а обртна имовина износи 491.000
динара. Основни капитал на исти датум износи 7.382.000 динара. У 2014. години наведено
друштво је пословало са нето губитком у износу од 481.000 динара и има 3 запослена. Друштво
поседује грађевинске објекте у улици Маршала Тита 14, Ада, укупне површине 826,97 м2 .
Право учешћа у поступку имају домаћа и страна правна и физичка лица која уплате цену за
конкурсну документацију. Постојећи уделичари могу да остваре право прече куповине у овом
поступку.
Имовина ликвидационог дужника се продаје у виђеном правном и фактичком стању без права
на накнадну рекламацију купца. Ликвидациони управник не гарантује да имовина која се
продаје има одређене карактеристике у смислу квалитета, квантитета или да одговара сврси
коју потенцијални понуђач предвиђа за ту имовину.
Заинтересована лица су у обавези да уплате цену за конкурсну документацију у износу од 2.000
динара на рачун Агенције за осигурање депозита број 840-967627-69, сврха уплате: уплата
конкурсне документације и уз доказ о уплати доставе захтев за достављање конкурсне
документације.
Доказ о уплати цене конкурсне документације и захтев се лично или путем поште достављају
Агенцији за осигурање депозита, Кнез Михаилова 2, Београд, канцеларија 208, до 1.фебруара
2016. године. У захтеву за достављање конкурсне документације обавезно треба навести:
- за физичка лица: име и презиме, пребивалиште, адреса на коју се конкурсна
документација доставља, телефон за контакт;
- за правна лица: назив фирме, седиште, име лица овлашћеног за заступање, име и
презиме особе за контакт, телефон за контакт.
Заинтересована лица су у обавези да потпишу Уговор о чувању поверљивости података пре
преузимања конкурсне документације.

Заинтересована лица су дужна да положе депозит у износу од 7.500 евра на рачун Агенције за
осигурање депозита број IBAN: RS35275000022000836695 који се води код Societe Generale
Bankе Srbija а.д. Београд, Булевар Зорана Ђинђића 50 а/б, 11070 Београд, SWIFT адреса:
SOGYRSBG или динарску противвредност по средњем курсу Народне банке Србије на дан
уплате на динарски рачун Агенције 840-967627-69, сврха уплате: депозит, и доказ о уплати
депозита доставе уз своју понуду. На повраћај депозита нема право понуђач који је изабран за
најповољнијег понуђача, а не закључи уговор или не уплати купопродајну цену. Депозит се
враћа понуђачу чија понуда није разматрана, понуђачу који испуњава услове из овог огласа, а
није изабран, као и понуђачу чија је понуда непотпуна, у року од 5 радних дана од дана јавног
отварања понуда. Учесници у поступку су у обавези да потпишу изјаву о губитку права на
повраћај депозита која је саставни део конкурсне документације.
На положени депозит се не обрачунава камата, а све трошкове у вези са повраћајем депозита
сноси подносилац понуде.
Понуда и документација морају бити на српском језику, а ако су на страном језику морају бити
преведене од стране овлашћеног судског преводиоца. Понуда мора бити изражена у еврима, а
плаћање се врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан
плаћања.
Најповољнији понуђач је оно лице које је понудило највишу цену. Уколико 2 или више
понуђача понуде исту цену, Агенција о томе обавештава понуђаче и даје им рок од највише 5
радних дана да доставе нове, побољшане понуде. Понуда у којој цена није наведена или је дата
описно неће се разматрати.
Понуде могу бити достављене непосредно Агенцији за осигурање депозита, Кнез Михаилова
бр. 2, соба 218, други спрат, или препорученом поштом до 11.02.2016. године до 12 часова. Ако
се понуда доставља поштом, датум пријема понуде од стране Агенције ће се сматрати датумом
подношења понуде.
Коверат са понудом мора бити затворен, да има назив и адресу понуђача и ознаку „Понуда –
АТТЦ Плава тачка д.о.о. Ада“ и упозорење „Не отварати, осим у присуству Комисије за
продају удела“. Понуде достављене после наведеног рока неће се разматрати.
Јавно отварање понуда одржаће се дана 11.02.2016.године у 13 часова у просторијама Агенције
за осигурање депозита у Београду, Кнез Михаилова бр. 2. сала на IV спрату.
Порези, таксе и остали трошкови закључења уговора о купопродаји падају на терет купца.
Сву комуникацију и питања у вези са поступком је потребно упутити на Email
komisija.akcije@aod.rs или позвати број 011/2075-119.

