Република Србија
Јавни извршитељ Драгана Стојков
Посл. број: И.Ивк 428/17
Датум: 23.05.2018. године
Београд
Јавни извршитељ Драгана Стојков, поступајући у извршном поступку у коме је
извршни поверилац ТЕЛЕНОР ДОО, Београд, ул. Омладинских Бригада 90, против
извршног дужника ДАВОР ПЕТКОВИЋ, Београд - Крњача, ул. Сутјеска улица 7 бр. 27, у
предмету спровођења извршења ради наплате новчаног потраживања, на основу
решењем о извршењу овог јавног извршитеља И.Ивк 428/17 од 26.06.2017. године, сходно
члану 238. Закона о извршењу и обезбеђењу, дана 23.05.2018. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
О ПРВОЈ ПРОДАЈИ УСМЕНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРВА ПРОДАЈА УСМЕНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ покретних
ствари извршног дужника пописаних и процењених на записнику о попису И.Ивк 428/17
дана 11.04.2018. године, и то следећих ствари:
РБ

Опис ствари

Ком.

100% појединачне
вредности у РСД

Почетна цена у
висини 70% у
РСД

Укупно 70 %
(ако има више
ствари)

1.

Орман
двокрилни
Машина за веш
„VOX“
Регал
–
гардеробер
са
шест врата
Витрина
Фотеље црвене полуокругле
Комода
Монитор VOX
Клима
уређај
„Tesla“
Регал са пет
врата - бели
Орман са шест
врата - бели

1

6.000,00 динара

4.200,00

4.200,00

1

12.000,00 динара

8.400,00

8.400,00

1

40.000,00 динара

28.000,00

28.000,00

1
2

5.000,00 динара
2.000,00 динара

3.500,00
1.400,00

3.500,00
2.800,00

1
1
1

6.000,00 динара
5.000,00 динара
15.000,00 динара

4.200,00
3.500,00
10.500,00

4.200,00
3.500,00
10.500,00

1

30.000,00 динара

21.000,00

21.000,00

1

35.000,00 динара

24.500,00

24.500,00

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. На првом усменом јавном надметању почетна цена не може бити нижа од 70% од
процењене вредности појединачне ствари.
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3. Продаја покретних ствари усменим јавним надметањем ће се одржати у седишту
канцеларије јавног извршитеља, дана 22.06.2018. године у 12.00 часова на адреси Луке
Војводића бр. 14 , Општина Раковица, Београд.
4. Покретна ствар може се разгледати дана 15.06.2018. године у 16.00 часова на
адреси Београд - Крњача, ул. Сутјеска улица 7 бр. 27.
5. Заинтересовани купци су обавезни да најкасније један радни дан пре одржавања
јавног надметања уплате на име јемства 10% од процењене вредности ствари, на
наменски рачун јавног извршитеља 205-177742-71, И.Ивк 428/17, код Комерцијалне банке
АД Београд, са напоменом код сврхе уплате, "јемство за учествовање на јавном надметању
у предмету И.Ивк 428/17“. Заинтересовани купци су дужни да на јавно надметање понесу
доказ о уплаћеном јемству, а лица која претходно нису положила јемство не могу
учествовати на надметању.
6. Ако најповољнији понудилац с јавног надметања не плати понуђену цену у року од
15 дана од дана доношења закључка о додељивању, по окончаном надметању, закључком
се оглашава да је продаја без дејства према њему и ствар додељује другом по реду
понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене и тако све док се исцрпе сви
понудиоци са записника о јавном надметању (члан 241 ст. 1 Закона о извршењу и
обезбеђењу). У случају да ниједан од понуђача са одговарајућом понудом не уплати цену
одмах по позиву, јавни извршитељ ће поступити у складу са чланом 241 ст. 2 Закона о
извршењу и обезбеђењу.
Купац преузима покретну ствар од јавног извршитеља по исплати цене.
7. Јавни извршитељ ће доставити извршном повериоцу образложени закључак о
намирењу и пренети на рачун извршног повериоца укупан износ постигнуте цене умањен
за непредујмљене трошкове поступка пред јавним извршитељем.
8. Закључак о продаји на јавном надметању објавиће се на огласној табли Коморе
извршитеља и на интернет страници јавног извршитеља www.izvrsitelji.rs, a странка може
о свом трошку да објави закључак у средствима јавног обавештења и да о закључку
обавести посреднике у продаји.
9. Пописане покретне ствари могу се продати непосредном погодбом по
споразуму странака од објављивања закључка о продаји покретних ствари на јавном
надметању па до доношења закључка о додељивању после јавног надметања или
доношења закључка којим се утврђује да друго јавно надметање није успело. Споразум
није дозвољен док траје јавно надметање, а ако се покретне ствари продају на првом
јавном надметању док се не утврди да оно није успело и ако је ствар продата. После тога
споразум је опет дозвољен док не почне друго јавно надметање. На основу споразума
странака доноси се закључак о продаји којим се одређује рок за закључење уговора о
продаји непосредном погодбом и продајна цена, која не може бити нижа од 70 %
процењене вредности покретне ствари, а могу се одредити и други услови. Уговор о
продаји може да се закључи у року од 20 дана од дана објављивања закључка о
продаји непосредном погодбом по споразуму странака, а рок за плаћање цене не
може бити дужи од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању покретне
ствари.
Поука о правном леку:
Против овог закључка
није дозвољен приговор.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
Драгана Стојков
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