
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МАРКО НИКОЛИЋ 

Именован за подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног 

суда у Пожаревцу 

Пожаревац, Стари Корзо 36, спрат 3 

Пословни број. И.ИВ-421/2017 

Дана 28.05.2019. године 

 

Јавни извршитељ Марко Николић, у извршном поступку извршног повериоца "СОКОЈ - 

Организација музичких аутора Србије" Београд, Београд, ул. Мишарска бр. 1-14, МБ 07000413, 

ПИБ 101600879, број рачуна 325-950060046956-26 који се води код банке ВОЈВОЂАНСКА БАНКА 

А.Д. НОВИ САД, чији је пуномоћник адв. Милутин Трнинић, Београд, Краља Милутина бр.37, против 

извршног дужника, DUGA SKY ДОО Радио телевизија Дуга, Пожаревац, Пожаревац, ул. Косте 

Абрашевића бр. 30, МБ 17189581, ПИБ 100436714, ради спровођења извршења одређеног Решењем о 

извршењу Привредног суда у Пожаревцу ИИв-508/2017 од 31.10.2017 године, доноси следећи: 

З А К Љ У Ч А К 

О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ 

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРВА ПРОДАЈА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА пописаних 

покретних ствари извршног дужника DUGA SKY ДОО Радио телевизија Дуга, Пожаревац, 

Пожаревац, ул. Косте Абрашевића бр. 30, МБ 17189581, ПИБ 100436714, и то:  

 

1. Рачунар IBM и Philips монитор, процењене вредности у износу од 4.000,00 динара 

2. Рачунар Blueberry и Samsung монитор, процењене вредности у износу од 4.000,00 динара 

3. Sony XVC 700 видео миксета са 2 канала, процењене вредности у износу од 6.000,00 динара 

4. Behringer Xenyx 1204 са 6 канала аудио миксета, процењене вредности у износу од 12.000,00 

динара 

5. Speaka 2184D аудио видео са даљинским, процењене вредности у износу од 2.000,00 динара 

6. Denon tuner, процењене вредности у износу од 7.000,00 динара 

7. DVR дигитални 4 канала, процењене вредности од 2.500,00 динара 

8. Штампач Epson RX 300, процењене вредности од 3.000,00 динара 

  

Процена вршена дана 28.05.2019. године. 

На првом јавном надметању почетна цена покретних ствари које су предмет продаје износи 70% од 

процењене вредности. 

Прво јавно надметање одржаће се дана 19.06.2019.године у 11:00 часова на адреси канцеларије 

извршитеља Марка Николића из Пожаревца у Стари Корзо 36, спрат 3,  у Пожаревцу. 

Право учешћа на јавном надметању имају лица која су пре почетка јавног надметања положила јемство 

у висини од 1/10 утврђене вредности покретних ствари. 

Заинтересована лица су дужна да на јавно надметање доставе доказ о плаћеном јемству, а лица која нису 

претходно положила јемство не могу учествовати на јавном надметању. 



Јемство се полаже у новцу, уплатом на наменски рачун јавног извршитеља Марка Николића број 160-

415848-49 који се води код BANCA INTESA А.Д. БЕОГРАД, сврха уплате „јемство за учествовање у 

јавном надметању у предмету И.ИВ-421/2017, позив на број ИИВ 421/2017. 

Понудилац коме буде додељена покретна ствар је дужан да понуђени износ уплати у року од 8 дана од 

дана одржавања јавног надметања на наменски рачун извршитеља број 160-415848-49 који се води код 

BANCA INTESA А.Д. БЕОГРАД са позивом на број ИИВ 421/2017. Уколико понуђач са највећом 

понудом не положи продајну цену у наведеном року јавни извршитељ ће прогласити продају том 

понуђачу без правног дејства и позвати другог по реду понуђача да купи покретну ствар, ако други 

понуђач не положи цену коју је понудио у наведеном року, јавни извршитељ ће на исти начин 

поступити и позвати трећег понуђача да купи покретну ствар. 

У случају да ни један од понуђача са одговарајућом понудом не уплате цену у наведеном року 

извршитељ ће поступити у складу са чланом 182. Закона о извешењу и обезбеђењу. 

Ако више лица буде учествовало на јавном надметању, понудиоцима чија понуда не буде прихваћена 

извршитељ ће вратити јемство, одмах по закључењу јавног надметања, осим за другог и трећег понуђача 

којима ће се јемство вратити одмах по полагању цене од стране најповољнијег понуђача. 

Јавни извршитељ ће заинтересованим лицима дати информације у вези са предметима продаје сваког 

радног дана у времену од 8-16 часова у просторијама канцеларије извршитеља Стари Корзо 36, спрат 3,  

у Пожаревцу. 

Пописане ствари се могу видети пре заказане јавне продаје на адреси извршног дужника. 

На предлог извршног повериоца или извршног дужника, датум, место и услову продаје објавиће се у 

средствима јавног информисања о трошку предлагача. 

Извршни поверилац и извршни дужник могу се споразумети о продаји непосредном погодбом у складу 

са чланом 186. Закона о извешењу и обезбеђењу 

Закључак о јавној продаји објавити на огласној табли Суда и интернет страници Коморе јавних 

извршитеља. 

 

Поука о правном леку: 

Против овог закључкa приговор није 

дозвољен у складу са чл.24 ст.5 ЗИО 

 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

Марко Николић 
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