
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИСИДОРА РАНКОВИЋ
БЕОГРАД
Ул. Максима Горког бр.73
Посл. бр. 8 И. Ии. 2126/19 и др.                                                                                                              
Дана:03.06.2020. године         

Јавни извршитељ  Исидора Ранковић у  извршном предмету извршног  повериоца  Љиљана
Раденковић и др. које заступа адвокат Тихомир Огњеновић из Београда, Солунска 23 против
извршног дужника PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE
OSOBA SA INVALIDITETOM KOSMOS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU,
BEOGRAD, Београд, Светог Саве 16-18, ради наплате новчаног потраживања, доноси следећи: 

З А К Љ У Ч А К

ОГЛАШАВА СЕ ПРВА ПРОДАЈА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ТЕ СЕ
ПРОДАЈУ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ:

144 Media mini pack Torre Grouppo FM 76 300.000,00

151  Polygraph multieffekt 190.000,00

161  Minipack Torre SPA Ras FM 760 160.000,00

122 Semi Automatic Strapping Machine D-53 Stra Pack D-53 40.000,00

132 Presa za papir 50.000,00

142 Cantrag mašina 120.000,00

152 Rollem Auto 4 Perf Slit Score Machine 180.000,00

162 Mašina za poveztivianje stranica pre koricenja 150.000,00

172 Polygraph PH NR veb wepoma leipzig 60.000,00

123 Polygraph perfecta 115 600.000,00

133 Ikos Kranj presa hidraulicna P602mt 70.000,00

143 Kružna mašina za komorom sa lepkom za koričenje /lepljenje 250.000,00

153  Vorsicht heizplatte BAIER type GEBA presa za pozlatu 80.000,00

163 Multifunckionalni uredjaj Xerox 4112 300.000,00

172 Multifunckionalni uredjaj Xerox Ducolor 252 180.000,00

182 Zechini X-Case Standard Collator 2015, Grafička mašina za 
spajanje korica za knjižnim blokom

1.400.000,00

134 Horizon afc-544akt  4-buckles cross folder  MKU-54 3.000.000,00

144 Zechini  Cimatic  joint forming machine - forirmanje prevlaka topli 
big

180.000,00

154 Mašina za offset štampu Heidelberg speedmaster 3.000.000,00

164 Original Heidelberg cylinder 400.000,00

174 Haidelberg  r super tigl zlatootisak 300.000,00

125 Original Heidelberg cylinder 56*77 cm 400.000,00

135 Perfekta trorezač i137 90.000,00

145 Zastava 10 BG 1151-KC 2007 150.000,00

155 Zastava New Turbo 2004 300.000,00



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

Трошкови извршења падају на терет извршног дужника.

Прва продаја покретних ствари обавиће се:  усменим јавним надметањем које ће се одржати
03.07.2020. године, у 15:00 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.Ии. 2126/19”. 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 

       


