
Посл.бр. И.ИВ-42/2019 
Дана 27.10.2020. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДЕЈАН ПАШИЋ
Именован за подручје Вишег суда у Београду и
Привредног суда у Београду
Илинденска 16а, Београд - Звездара
Телефон: 011/404-2973, 066/354-818
сЗеј ап.раб1с@12УГ511:е1ј -капсе1апј а.гз

Јавни извршитељ Дејан Пашић са седиштем Београду, Илинденска 16а, именован за 
подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду решењем 
Министарства правде бр. 740-08-00265/2013-22 од 02.06.2014. године, поступајући у 
извршном поступку у којем је извршни поверилац РКОЈЕСТ ОИЕ П.О.О. ВЕООКАО, 
БЕОЕРАД, УЛ. ЖОРЖА КЛЕМЕНСОА БР. 19, МБ 20874074, ПИБ 107796472, чији је 
пуномоћник адв. Еоран Лојпур, Београд, МАГЛАЈСКА БР.27, против извршног 
дужника ПРЕДРАГА ЋЕРАНИЋА, БЕОГРАД, УЛ. ЈОВЕ ИЛИЋА БР. 95, ЈМБГ 
0604968710225, ради намирења новчаног потраживања по основу Решења о извршењу 
Ив-1739/2015 од 24.07.2015. године које је донео Други основни суд у Београду на 
основу веродостојне исправе- менице, на основу чл. 36, чл. 97, чл. 200 Закона о 
извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 31/2011, 99/2011 - др. закон, 
109/2013 - одлукаУС, 55/2014 и 139/2014), дана 27.10.2020. године, доноси

3 А КЉ У Ч А К

I КОНСТАТУЈЕ СЕ да друго јавно надметање није успело.

II У смислу одредбе члана 97 ст. 5 Закона о извршењу и обезбеђењу јавни 
извршитељ позива извршног повериоца да се одмах или најкасније у року од пет 
радних дана изјасни да ли предлаже продају непосредном погодбом или 
намирење досуђењем ствари, под законским последицама пропуштања, односно 
обуставе поступка.

О б р а з л о ж е њ е

Закључком о другој јавној продаји И.Ив 42/19 од 05.10.2020. године заказана је друга 
јавна продаја 100% удела извршног дужника у привредном друштву за интегралне 
маркетинг комуникације и издавачку делатност „Л.С. Алијанса“ д.о.о. Београд- 
Вождовац, Јове Илића 95, спрат: IV, број стана: 41, матични број: 21030473, пиб: 
108592105, а по основу Решења о извршењу Другог основног суда у Београду 6 Ив 
1739/15 од 24.07.2015. године, Решења Другог основног суда у Београду 8 Ив 1739/15 
од 13.12.2018. године којим је обустављено спровођење извршења пред Судом и 
одређен наставак поступка пред јавним извршитељем Дејаном Пашићем,



исправљеног Решењем истог Суда Ив 1739/15 од 10.04.2019. године, Закључка о 
спровођењу извршења на уделу извршног дужника ИИв 42/19 од 24.10.2019. године.

Како друга јавна продаја предметних удела извршног дужника није била успешна, 
односно нико није приступио јавном надметању, јавни извршитељ је применом 
цитираних законских одредби донео одлуку као у изреци закључка.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог закључка није дозвољен 
приговор.

Јавни извршитељ



1
к'

>

Посл. бр. И.Ив 42/19

ЗАПИСНИК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ

Сачињен у канцеларији јавног извршитеља Дејана Пашића у Београду, Звездара, ул. 
Илинденска бр. 16 А, дана 27.10.2020. године

Јавни извршитељ:
Дејан Пашић

Помоћници јавног извршитеља:
Светлана Јосиповић 
Гордана Јаковљевић

ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ: РКОЈЕСТ О ^  И.О.О. ВЕОСКАИ, БЕОГРАД, ул. 
ЖОРЖА КЛЕМЕНСОА бр. 19, МБ 20874074, ПИБ 107796472, чији је пуномоћник адв. 
Горан Лојпур, Београд, МАГЛАЈСКА БР.27, по пуномоћју у списима предмета

ИЗВРШНИ ДУЖНИК: Предраг Ћеранић, БЕОГРАД, ул. ЈОВЕ ИЛИЋА бр. 95, ЈМБГ 
0604968710225

Започето у 15:45 часова

Предмет јавне продаје су 100% удела извршног дужника ПРЕДРАГА ЋЕРАНИЋА, 
БЕОГРАД, УЛ. ЈОВЕ ИЛИЋА БР. 95, ЈМБГ 0604968710225, које има у привредном 
друштву за интегралне маркетинг комуникације и издавачку делатност „Л.С. Алијанса“ 
д.о.о. Београд-Вождовац, Јове Илића 95, спрат: IV, број стана: 41, матични број: 
21030473, п и б :108592105.

Констује се да су на јавно надметање приступили:

За извршног повериоца: Нико

За извршног дужника: Нико

Констатује се да је списима предмета здружен доказ да је Записник о првој јавној 
продаји од 05.10.2020. године и Закључак о другој јавној продаји И.Ив 42/19 од
05.10.2020. године достављен извршном повериоцу преко пуномоћника из реда адвоката 
дана 12.10.2020. године, извршном дужнику дана 19.10.2020. године, привредном 
друштву ЛС Алијанса доо, у којем извршни дужник има уделе који су предмет продаје, 
дана 19.10.2020. године.

Констатује се да је Записник о првој јавној продаји од 05.10.2020. године и Закључак о 
другој јавној продаји И.Ив 42/19 од 05.10.2020. године, сходно одредби члана 119 Закона 
о извршењу и обезбеђењу који се примењује у предметном извршном поступку објављен 
на огласној табли Другог основног суда у Београду, као и електронској огласној табли 
Другог основног суда у Београду, по доказу-повратници која је здружена списима 
предмета од дана 09.10.2020. године.
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Констатује се да другу јавну продају 100 % удела извршног дужника спроводи јавни 
извршитељ Дејан Пашић, Београд, ул. Илинденска бр.16 а, на основу Решења о 
извршењу Другог основног суда у Београду 6 Ив 1739/15 од 24.07.2015. године, Решења 
Другог основног суда у Београду 8 Ив 1739/15 од 13.12.2018. године којим је 
обустављено спровођење извршења пред Судом и одређен наставак поступка пред 
јавним извршитељем Дејаном Пашићем, исправљеног Решењем истог Суда Ив 1739/15 
од 10.04.2019. године, Закључка о спровођењу извршења на уделу извршног дужника 
ИИв 42/19 од 24.10.2019. године и Закључка о другој јавној продаји И.Ив 42/19 од
05.10.2020. године, по јавном огласу оглашеном на огласној табли, односно електронској 
огласној табли Другог основног суда у Београду, којом руководи помоћник јавног 
извршитеља Светлана Јосиповић са помоћником Горданом Јаковљевић дана 27.10.2020. 
године, с почетком у 15,45 часова.

Процењена вредност 100% удела извршног дужника у привредном друштву за 
интегралне маркетинг комуникације и издавачку делатност „Ј1.С. Алијанса“ д.о.о. 
Београд-Вождовац, Јове Илића 95, спрат: IV, број стана: 41, матични број: 21030473, пиб: 
108592105 је утврђена Закључком јавног извршитеља Дејана Пашића ИИв 42/19 од
31.08.2020. године, а почетна цена по Закључку о другој јавној продаји јавног 
извршитеља ИИв 42/19 од 05.10.2020. године износи 30% од процењене вредности 100 
% удела извршног дужника.

Извршни поверилац не полаже јемство и има право да учествује на јавној продаји у 
конкретном случају, јер висина предметног новчаног потраживања досеже износ јемства 
и јер би се с обзиром на редослед намирења и процењену вредност удела извршног 
дужника износ јемства могао намирити из продајне цене.

Констатује се да се предметна јавна продаја објављује.

Констатује се да јавном надметању нико није приступио.

Констатује се да предметни удели извршног дужника нису продати на другом 
јавном надметању и у складу са одредбама чл. 36, чл. 97, чл. 200 Закона о извршењу 
и обезбеђењу доноси се

3 А К Љ У Ч А К

I КОНСТАТУЈЕ СЕ да друго јавно надметање није успело.

II У смислу одредбе члана 97 ст. 5 Закона о извршењу и обезбеђењу јавни 
извршитељ позива извршног повериоца да се одмах или најкасније у року од пет 
радних дана изјасни да ли предлаже продају непосредном погодбом или намирење 
досуђењем ствари, под законским последицама пропуштања, односно обуставе 
поступка.

III Писани отправак записника са закључком биће достављен странкама и учесницима у 
поступку и оглашен на огласној табли/електронској огласној табли Другог основног суда 
у Београду.
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Јавна продаја је завршена у 16:00.

Јавни извршитељ

Д ч ан Пашић


