Република Србија
Јавни извршитељ Драгана Стојков
И.ивк.бр. 5508/14
Датум: 22.11.2017. године
Београд

Јавни извршитељ Драгана Стојков, у предмету извршења по предлогу извршног
повериоца ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД, Београд, ул. ДАНИЈЕЛОВА 33, против
извршног дужника ДЕЈАН ИСИДОРОВИЋ, Београд, ул. ВИСОКА 16, ради спровођења преко
јавног извршитеља, принудног остваривања новчаног потраживања извршног повериоца
на покретним стварима извршног дужника одређеног Закључком о дозволи извршења
јавног извршитеља И.ивк.бр. 5508/14 од 20.01.2015. године, дана 22.11.2017. доноси
ЗАКЉУЧАК

1.
ОДРЕЂУЈЕ СЕ ДРУГА ЈАВНА ПРОДАЈА покретних ствари извршног дужника
пописаних на записник о попису И.ивк.бр. 5508/14 од 30.05.2016. године, према коме су
код извршног дужника пописане и процењене следеће ствари:
РБ

1.
2.
3.
4.

Опис ствари

Ком.

Комода са троје 1
врата (црна)
Клима уређај LG
1
Гарнитура двосед и 1
две фотеље
ТВ LG
1

100 % процене
појединачне
вредности у РСД

Почетна цена у
висини 60% у
РСД

5.000,00 динара

1.500,00 динара

30.000,00 динара

9.000,00 динара

12.000,00 динара
12.000,00 динара

Укупно 60 %
(ако има више
ствари)

3.600,00 динара
3.600,00 динара

2.
На другом надметању почетна цена не може бити нижа од 30% од процењене
вредности.
3.
Трошкови извршне радње из става 1 овог закључка падају на терет извршног
дужника.
4.
Продаја покретних ствари обавиће се усменим јавним надметањем, а друго јавно
надметање ће се одржати дана 14.12.2017. године у 12 часова на адреси Луке Војводића
бр.14, Београд.

5.
Пописане ствари могу се видети, уз претходну најаву телефоном 011 256-32-34 и
011 256-32-35, контакт особа Душан Кршинић.
6.
Понуђач са највећом понудом дужан је да плати цену за покретну ствар одмах након
објављивања резултата јавног надметања, а ако понуђач не плати одмах по позиву, други
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понуђач ће бити оглашен купцем и платити ону цену коју је он понудио, а исто правило се
примењује и на друге понуђаче.

7.
У случају да ниједан од понуђача са одговарајућом понудом не уплати цену одмах
по позиву, извршитељ ће поступити у складу са чланом 97. став 5. Закона о извршењу и
обезбеђењу.
8.

Купац преузима покретну ствар од извршитеља по исплати цене.

9.
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 са позивом на број предмета И.ивк.бр.
5508/14, код Комерцијална Банка АД Београд, са напоменом "јемство за учествовање на
јавном надметању у предмету И.ивк.бр. 5508/14.
10.
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.
Поука о правном леку:
Против овог закључка
није дозвољен приговор.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
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