
РЕПУБЛИКА СРБИ.ЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИХАИЛО ДРАГОВИЋ
Именован за подручје Вишег суда у Београду
и Привредног суда у Београду
ул. Кнегиње Зорке 2, Београд
Београд, Кнегиње Зорке 2

Посл. бр. И.И 150/17
Дана: 22.05.2019. године

Јавни извршитељ Михаило Драговић из Београда у извршном предмету извршног
повериоца SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGR.AD, ул.Булевар Зорана
Ђинђића 50 А/Б, Београд, МБ:О7552335, ПИБ:100000303, чији је пуномоћник Светлана
Анђелковић-Милошевић, адвокат из Београда, ул.Косовска 34, против извршног дужника
РАДИВОЈЕ МИРКОВИЋ, ул. Царице Милице 3/Ј 7, Београд - Барајево,
ЈМБГ:О407983710347, ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца на основу
извршне исправе - платног налога, доноси следећи

ЗАКЉУЧАК
О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

1 ОДРЕЂУЈЕ СЕ друга по реду продаја путем усменог јавног надметања покретних
ствари извршног дужника РАДИВОЈА МИРКОВИЋА, ул. Царице Милице 3/17, Београд
Барајево, ЈМБГ:О407983710347, а на основу Решења о извршењу Основног суда у
Младеновцу, судска јединица у Сопоту Ии 171/Ј 7 од 07.03.2017. године, које је постало
правноснажно дана 22.05.2017. године и то:

- Путничко моторно возило RENAULT CLIO, рег.ознака BG 426-ЈХ, број шасије:
VF1SBR7EF33543301, број мотора: К9КА704D988433, годиште: 2005, процењене
вредности 177. 750,00 динара (1.500,00 EUR на дан 19.09.2017. године;

Пописано Записником о попису ствари-возила посл.бр. И.И 150/17 од 19.09.2017. године

11 На другом надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности.

111 Друго усмено јавно надметање ћс ес одржати дана 19.06.2019. године у 11:00 часова
у просторијама канцеларије поступајућег извршитеља на адреси у Београду, Кнегиње
Зuрн.~t:uµuj 2, чпврти ~нрат, канцеларијаб~



V Право учешћа у надметању имају лица која су претходно положила јемство у
висини од по 1/10 од процењене вредности покретне ствари И3 става 1 изреке овог
закључка.

VI Јемство се полаже у готовом новцу уплатом на наменски рачун извршнтеља
Михаила Драговића, број рачуна: 205-178447-90 код Комерцијалне банке ад Београд, (са
напоменом - јемство за учествовање на јавном надметању у предмету пословни број И.И
150/17 и уз назнаку за коју покретну ствар се јемство уплаћује), уз позив на број И.И
150/17. Јемство се мора положити најкасније до објављивања јавног надметања,

VII Понудилац са најбољом понудом је дужан да уплати понуђени износ (цену) у року
15 дана од дана доношења закључка о додељивању покретних ствари на наменски рачун
извршитеља Михаила Драговића, број рачуна: 205-178447-90 код Комерцијалне банке ад
Београд. Ако понуђач не плати одмах по позиву извршитеља, други понуђач ће бити
проглашен купцем и платити ону цену коју је он понудио и тако редом.

VIII У случају да на јавном надметању учествује више лица са уплаћеним јемством,
понудиоцима чија понуда није прихваћена вратиће се јемство одмах по закључењу јавног
надметања, с тим да ће се јемство другог и трећег понудиоца задржати до уплате укупног
износа цене од лица са бољом понудом од њихове.

IXI Јавни извршитељ ће заинтересованим лицима за куповину покретне ствари омогућити
да разгледају предметну покретну ствари дана 13.06.2019. године у периоду од 10:00 часова
до 11:ОО часова, ул. Краљевача бр. Ј 7А, уз претходну најаву јавном извршитељу на број
телефона 060/066-88-69.

Х Закључак о продаји објавиће се:
- на огласној табли Коморе јавних извршитеља,
- на електронској огласној табли Коморе јавних извршитеља,
- на огласној табли Основног суда у Младеновцу, судска јединица у Сопоту,
- на електронској огласној табли Основног суда у Младеновцу, судска јединица у Сопоту,

ПРАВНА ПОУКА:
Против овог Закључка
није дозвољен правни лек
(члан 24 став 5 ЗИО)

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ:
Nlихаило/(/Јаговић


