
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ  ИСИДОРА РАНКОВИЋ
БЕОГРАД
Ул. Максима Горког  бр. 73
Посл.бр. 8 И.Ив. 450/17                                                            
Дана: 31.05.2019. године

ЈАВНИ  ИЗВРШИТЕЉ  ИСИДОРА  РАНКОВИЋ  у  извршном  предмету  извршног  повериоца
Компанија  „Дунав  осигурање“  а.д.о.  Београд,  Македонска  4,  МБ:07046898,  ПИБ:100001958,
рачун број 205-9484-57 код Комерцијалне банке ад Београд, коју заступа Вук Ранковић, адвокат
из Београда, Радивоја Кораћа 4, против извршног дужника Петровић Горана из Обреновца, кога
заступа  адвокат  Раденковић  М  Татјана  из  Обреновца,  Кнеза  Михаила  11А,  ради  наплате
новчаног потраживања, а у смислу одредбе чл. 237. Закона о извршењу и обезбеђењу, доноси
следећи:

З А К Љ У Ч А К

ОГЛАШАВА СЕ ПРВА ПРОДАЈА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ТЕ СЕ
ПРОДАЈУ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ извршног дужника пописане на записнику од 31.01.2019.
године, према коме су пописане  следеће ствари:

Пописна
ознака

Број
комада

ОПИС СТВАРИ ПРОЦЕЊЕНА
ВРЕДНОСТ ДИН.

00801 1 Телевизор марке Fox 39” неиспитан 7.000,00

00802 1 Клима Emmeti 12 неиспитана 7.000,00

00803 1 Фрижидер марке Venus 80l 6.000,00

00804 1 Laptop Asus 8.000,00

00805 1 Хармоника дугметара 120 Basa 35.000,00

Ствари се продају у виђеном стању, без права на накнадне рекламације. Заинтересовани купци
пописане ствари могу видети на адреси извршног дужника  Волико Поље 13 Г

На првом надметању почетна цена не може бити нижа од 70% од процењене вредности.

Трошкови извршења падају на терет извршног дужника.

Друга продаја покретних ствари обавиће се: усменим јавним надметањем које ће се одржати
28.06.2018. године, у 15:30 часова, у канцеларији јавног извршитеља Исидоре Ранковић,
Максима Горког 73. 

На јавном надметању као понудиоци могу учествовати само лица која су положила јемство до
објављивања јавног надметања. Заинтересовани купци су обавезни да на име јемства уплате
износ од 10% од  процењене вредности покретне ствари на наменски рачун извршитеља број
160-372512-77 са напоменом “јемство за учествовање на јавном надметању у предмету бр.
И.Ив. 450/17”. Извршни поверилац је ослобођен уплате јемства.

Заинтересовани купци су дужни да на  јавно надметање доставе  доказ  о уплаћеном јемству
(извод банке мора бити оверен печатом и потписом овлашћеног лица у банци), а лица која
претходно нису положила јемство не могу учествовати на јавном надметању.

Понуђач  са  највећом понудом  дужан  је  да  плати  цену   одмах  након   јавног  надметања,  а
најкасније у року од 5 дана од дана надметања, а ако понуђач не плати одмах по позиву јавног
извршитеља, други понуђач ће бити проглашен купцем и платити ону цену коју је он понудио, а
исто правило се примењује и на остале понуђаче.



Понудиоцима  чија  понуда  не  буде  прихваћена  вратиће  се  јемство  након  завршеног  јавног
надметања, осим за другог и трећег понуђача, којима ће се јемство вратити након полагања цена
од стране најповољнијег понуђача.

У случају да ниједан од понуђача са одговарајућом понудом не уплати цену одмах по позиву
јавног извршитеља, јавни извршитељ ће поступити у складу са чланом 241. Закона о извршењу
и обезбеђењу.

Странке се могу споразумети да се покретне ствари продају непосредном погодбом. Споразум
странака је могућ од објављивања закључка о продаји покретних ствари на јавном надметању
па  до  доношења  закључка  о  додељивању  ствари  после  јавног  надметања  или  доношења
закључка  којим се утврђује да друго јавно надметање није успело. Док траје јавно надметање,
споразум странака није дозвољен, а ако се ствари продају на првом јавном надметању, споразум
странака о продаји покретних ствари непосредном погодбом није дозвољен док се закључком не
утврди да прво јавно надметање није успело иако су ствари продате, односно ако ниједан од
понуђача не плати понуђену цену у року. После тога, споразум је опет дозвољен док не почне
друго јавно надметање. Споразумом странака одређује се рок за закључење уговора о продаји
непосредном погодбом и продајна цена, која не може бити нижа од 70% процењене вредности.
Одмах  после  споразума  странака  доноси  се  закључак  о  продаји  непосредном  погодбом  по
споразуму странака и истим се одређују рок за закључење уговора и рок за плаћање продајне
цене. 

Овај закључак ће бити објављен на огласној табли Коморе јавних извршитеља, стим да извршни
поверилац  и  извршни  дужник  могу  о  свом  трошку  да  објаве  закључак  о  јавној  продаји  у
средствима јавног информисања.

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

       


