
„МАК МЛАДОСТ“ д.о.о. – у стечају 

 МРКОЊИЋ ГРАД  

 Симе Шолаје број 59  

Број: 20/22 

Дана, 10.10.2022. године  

 

 

На основу члана 155., 160. и 166. Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр. 16/16), Одлуке 

Скупштине повјерилаца „МАК МЛАДОСТ“ д.о.о. – у стечају, Мркоњић Град од 30.09.2022.године, а 

у складу са члановима 24. до 39. Правилника о утврђивању стандарда за управљање стечајном масом 

(„Службени гласник РС“ бр. 54/17), стечајни управник објављује  

 

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ 

УСМЕНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ – ПРВА ЛИЦИТАЦИЈА 

 

Стечајни дужник „МАК МЛАДОСТ“ д.о.о. Мркоњић Град – у стечају, продаје путем усменог 

јавног надметања покретну имовину, а према пописној листи из Елаборату о процјени 

тржишне вриједности и то:  
1. Постројења и опрема по процијењеној вриједности и почетној цијени од 12.800,00 КМ 

- Дванаест шиваћих машина DDL-5550, JUKI CORPORATION  Japan, 

- Једна шиваћа машина MS-1190, JUKI CORPORATION  Japan, 

- Пет столова за паковање Kannegisser STL, 

- Преса Kannegisser KFH EWA TEX 

- Фиксер преса Hashima-002698, 

2. Инвентар по процијењеној вриједности и почетној цијени од 976,00 КМ 

- Два канцеларијска стола, 

- Мали ормар, 

- Четири канцеларијске столице, 

- Два рачунара са монитором и тастатуром, 

3. Готова роба у магацину по процијењеној вриједности и почетној цијени од 4.617,00 КМ 

- Мушка и женска конфекција према пописној листи из Елабората процјене 

Продаја имовине провешће се методом усменог јавног надметања, на лицитацији која ће се одржати 

дана 28.10.2022. године (петак) са почетком у 14,00 часова у сали за лицитације Окружног 

привредног суда, Бања Лука, Ул. Гундулићева 108. 

Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која предоче доказ о уплати депозита у 

износу од 10% почетне цијене - процјењене вриједности  лицитиране имовине, 

Уплате депозита вршити на рачун „МАК МЛАДОСТ“ д.о.о. – у стечају, Мркоњић Град, отворен 

код Банка Поштанска штедионица а.д. Бања Лука бр. 571-060-000 007 56-02 

Сва правила лицитације биће изнесена на сам дан лицитације. 

Депозит ће се рачунати као дио купо-продајне цијене. 

Имовина стечајног дужника се продаје по групама, а предност имају купци који лицитирају 

комплетну имовину. 

Јавно надметање одржаће се и кад лицитацији присуствује само један купац. 

На првој лицитацији имовина се не може продати испод једне половине почетне цијене.  

Купац је дужан купљену имовину платити и преузети у року од осам  дана од дана лицитације, у 

противном губи положени депозит.  

Купац сноси све трошкове пореза. 

Имовина која је предмет лицитације, може се погледати у пословном простору „МГ Младост“ а.д. 

Мркоњић Град у Мркоњић Граду, улица Симе Шолаје број 59, као и преузимање продајне 

документације,  уз претходни телефонски договор са контакт особама на контакт телефоне  066-146-

036 и  063-799-408. 

Овај оглас објавиће се на огласној табли Окружног привредног суда у Бањој Луци, дневном листу 

„Глас Српске“ и wеb станицама Подручне привредне коморе Бањалука и Привредне коморе 

Републике Српске (www.bl.komorars.ba и www.komorars.ba ) 

                                                                                                                                                       

        Стечајни управник 

          Живко Војводић 

http://www.bl.komorars.ba/
http://www.komorars.ba/

