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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАНА ЖУГИЋ
Карађорђева 25/6, Крагујевац
Посл.бр. И.И - 134/2018
Датум: 11.07.2018 године
Тел/Факс: 064/3820273, 034/ 361440
Јавни извршитељ ИВАНА ЖУГИЋ, именован за подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у
Крагујевцу, у извршном поступку:
ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ: ГОРДАНА МАРИНКОВИЋ, КРАГУЈЕВАЦ, ул. ИЛИНДЕНСКА 36 /21, ЈМБГ:
2412966725013,,
ИЗВРШНИ ДУЖНИК: ДОО ЗА РАДНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ, ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗАСТАВА ИНПРО КРАГУЈЕВАЦ, КРАГУЈЕВАЦ,
КОСОВСКА 4 , МБ: 20898836, ПИБ: 107928621, у предмету извршења на основу Решења о извршењу
Основног суда у Крагујевцу број И.И.-1055/17 од 07.02.2017. године доноси на основу члана 187. ЗИО. дана
11.07.2018. године следећи:
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ ПО СПОРАЗУМУ СТРАНАКА
1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРОДАЈА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО СПОРАЗУМУ СТРАНАКА
покретне ствари извршног дужника и то:
- Електро виљушкара MAXIMAL FORKLIFT CO. LTD CHINA - процењене вредности у износу од 428.982,96
динара
а све на основу процењене вредности индивидуално одређених покретних ствари на дан процене 18.06.2018.
године, у укупном износу од 428.982,96 динара, заказану за дан 13.07.2018. године са почетком у 14 часова у
канцеларији јавног извршитеља Иване Жугић, Карађорђева 25/6, Крагујевац.
2. У року од 30 дана потребно је закључити уговор о продаји покретне ствари од дана објављивања Закључка
о продаји покретне ствари, непосредном погодбом по споразуму странака.
3. Даном закључења уговора платиће се и продајна цена покретне ствари, односно рок за плаћање цене не
може бити дужи од 15 дана од дана доношења Закључка о додељивању покретне ствари.
4. Закључак о додељивању покретне ствари доноси се одмах после закључења Уговора о продаји, пошто се
утврди да уговор испуњава све услове из Закључка о продаји покретне ствари непосредном погодбом по
споразуму странака и остале услове који су потребни за његову пуноважност.
5. На садржину објављивање и достављање овог закључка сходно се примењују одредбе о закључку о продаји
непокретности на јавном надметању
6. Ако се покретна ствар прода непосредном погодбом, извршни поверилац сматра се намиреним у висини
постигнуте цене, али ако је она нижа од 30% процењене вредности покретне ствари, сматра се намиреним у
износу од 30% од процењене вредности покретне ствари.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка није дозвољен приговор.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
_________________________

