
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ – МИОДРАГ ГРУЈОВИЋ

Посл.бр.И.И-182/2020
Ниш,ул.Вожда Карађорђа бр.19/2/11

Дана 25.9.2020.године

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Миодраг Грујовић, у извршном поступку извршног повериоца
‘’KOJO’’ д.о.о из Београда, ул.Француска бр.14,ПИБ:100064744, Мат.бр.07439253, чији је
пуномоћник адв.Иван Вујић из Београда, ул.Милутина Миланковића бр.40, локал бр.2, против
извршног дужника Милоша Петровића из Ниша, ЈМБГ 2601979730072, насеља Паси Пољане,
власника Радње ‘’Аква системи плус’’ из Ниша, ПИБ:108180287, Мат.бр.63272167, дана 25.9.2020
године,доноси

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ

ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја електронским јавним надметањем за продају покретних
ствари које се налазе у државини извршног дужника ,а које су пописане дана 17.7.2020.године, по
записнику И.И-182/20 од 17.7.2020.године, по врсти, количини и процењеној вредности као у
табели:

Редни број Врста ствари Редни број по
записнику о попису

Процењена вредност
ствари у динарина на
дан 17.7.2020.године

1. Машина за бризгање
пластике марке
‘’Arburg’’,модел 270 из
1977.године

1 500.000,00

2. Алат за бризгање пластичних
зупчаника

2 300.000,00

3. Алат за бризгање већих
пластичних лопатица

3 300.000,00

4. Алат за бризгање мањих
пластичних лопатица

4 300.000,00

5. Алат за бризгање чепова за
затварање трака

5 150.000,00

6. Алат за бризгање зупчаника
са дуплим зупцима

6 200.000,00

7. Струг марке ‘’Weipert’’ из
1962 године

7 400.000,00

8. Стубна бушилица AL2Metall 8 200.000,00
9. Струг EMAG 9 150.000,00



Прво електронско јавно надметање за продају предметних покретних ствари одржаће се преко
портала електронског јавног надметања који је доступан на интернет страници
www.eaukcija.sud.rs, дана 23.10.2020.године у времену од 10:00 до 15:00 часова.

На првом електронсом јавном надметању почетна цена предметних покретних ствари износи
70% од њихове процењене вредности и то:

Редни број Врста ствари Редни број по
записнику о попису

Почетна цена

1. Машина за бризгање
пластике марке
‘’Arburg’’,модел 270 из
1977.године

1 350.000,00

2. Алат за бризгање пластичних
зупчаника

2 210.000,00

3. Алат за бризгање већих
пластичних лопатица

3 210.000,00

4. Алат за бризгање мањих
пластичних лопатица

4 210.000,00

5. Алат за бризгање чепова за
затварање трака

5 105.000,00

6. Алат за бризгање зупчаника
са дуплим зупцима

6 140.000,00

7. Струг марке ‘’Weipert’’ из
1962 године

7 280.000,00

8. Стубна бушилица AL2Metall 8 140.000,00
9. Струг EMAG 9 105.000,00

Лицитациони корак износи 10% од исказане почетне цене предметних покретних ствари.

Купац не може бити извршни дужник, јавни извршитељ, заменик јавног извршитеља, помоћник
јавног извршитеља или друго лице које је запослено код јавног извршитеља, нити лице које је
њихов крвни сродник у правој линији, а у побочној линији до четвртог степена сродства,
супружник, ванбрачни партнер, тазбински сродник до другог степена, старатељ, штићеник,
усвојитељ, усвојеник, хранитељ или храњеник. Купац не може бити ни свако друго лице које
службено учествује у конкретном извршном поступку.

Купац не може бити ни лице запослено у министарству као администратор портала електронског
јавног надметања, нити лице које је његов крвни сродник у правој линији, а у побочној линији до
четвртог степена сродства, супружник, ванбрачни партнер, тазбински сродник до другог степена,
старатељ, штићеник, усвојитељ, усвојеник, хранитељ или храњеник.

У јавном надметању могу учествовати само лица која су претходно уплатила јемство ,које износи
15% процење вредности ствари, на рачун прописан за уплату јавних прихода који не подлеже
блокади, у складу са правилником који уређује поступак електронске продаје.

Извршни поверилац ослобођен је полагања јемства.



Купац је дужан да цену за коју је купио предметне покретне ствари на електронсом јавном
надметању уплати на рачун Миодраг Грујовић Пр ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ,ПИБ 111776018,
Мат.бр.65655942, бр.160-6000000022757-66, који се води код BANCA INTESA А.Д. БЕОГРАД ,
са позивом на број предмета И.И-182/2020 у року од 8 дана од дана доношења закључка о
додељивању покретне ствари.

Покретне ствари које су предмет продаје могу се разгледати сваког радног дана у времену од
16:00 часова до 17:00 часова у просторијама извршног дужника.

Закључак о продаји објавити на електронској огласној табли Коморе јавних извршитеља РС у
Београду у ул.Његошева бр.73,Општина Врачар као и на интернет страници Основног суда у
Нишу.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
Миодраг Грујовић

ПРАВНА ПОУКА:
Против овог закључка
приговор није дозвољен
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