
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИСИДОРА РАНКОВИЋ
БЕОГРАД
Ул. Максима Горког бр. 73
Посл.бр. 8 И.Ив  839/17                                                                                            Ваш број 123484
Дана: 27.05.2019. године
Тел:065/200-3511

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИСИДОРА РАНКОВИЋ у извршном предмету извршног повериоца Direktna
Banka ad Kragujevac, МБ: 07654812, ПИБ: 101458655, Краља Петра Првог 26, Крагујевац, чији је
пуномоћник  др  Немања  Алексић,  адвокат  из  Новог  Сада,  Грчкошколска  1,  против  извршног
дужника ГАШИ (Кадрија) ИСМЕТА из Београда, Голубиначка 13Е, у смислу одредбе чл. 243. ст. 1
Закона о извршењу и обезбеђењу, доноси следећи:

З А К Љ У Ч А К

ОДРЕЂУЈЕ СЕ  ПРОДАЈА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ покретних ствари извршног
дужника пописаних на записнику од  11.10.2018. године, по избору извршног повериоца,  и то
следеће ствари:

Број
комада

ОПИС СТВАРИ ПРОЦЕЊЕНА
ВРЕДНОСТ ДИН.

1 Путничко  моторно  возило  марке  OPEL  VECTRA,
регистрацине  ознаке:  BG  658-IC,  број  шасије:
W0L0JBF3511209182, металик сиве боје

260.000,00

Цена покретних ствари на непосредној  погодби се  слободно уговара,  односно ствар је  договора
између купца и извршног повериоца односно њиховог пуномоћника. Рок за плаћање цене је 15 дана
од  дана  доношења  закључак  о  додељивању.  Ако  је  уговорена  цена  нижа  од  30%  процењене
вредности, извршни поверилац ће се сматрати намиреним у висини од 30% процењене вредности.

Рок за закључење уговора је 30 дана од дана објављивања овог закључка на електронској огласној
табли коморе јавних извршитеља односно до 27.06.2019. године. Ако након наведеног рока не буде
закључен уговор о продаји непосредном погодбом јавни извршитељ ће утврдити да покретне ствари
нису продате  непосредном погодбом по избору извршног повериоца и позваће извршног повериоца
да у року од 8 дана захтева намирењем преносом права својине под претњом обуставе извршног
поступка. У случају преноса права својине извршни поверилац се сматра намирен у висини од 50%
процењене вредности пописаних покретних ствари.

Заинтересован купац који се сагласи са извршним повериоцем у висини цене, дужан је да пре него
што приступи канцеларији јавног извршитеља ради потписивања уговора о продаји, уплати јемство
у висини 10% процењене вредности на рачун јавног извршитеља 160-372512-77 и да наведе сврху
уплате: “јемство за куповину непосредном погодбом у предмету бр. И.Ив 839/17". 

Овај закључак ће бити објављен на огласној табли Коморе извршитеља, с тим да извршни поверилац
и извршни дужник могу о свом трошку да објаве закључак о јавној продаји у средствима јавног
информисања или обавесте лица која се баве посредовањем  у продаји.

ПРАВНА ПОУКА: ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
Против овог закључка 
није дозвољен приговор    Исидора Ранковић        


