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ЈАВНИ ИЗВРЈПИТЬЈЬ МИХАИЛО ДРАГОВИЋ
Именован за подручје Ви111сгсуда у Београду
и Привредног суда у Београду
ул. Кнегиње Зорке 2, Београд

Посл. бр. И.ИВ 752/2017
Дана: 26.07.2019. године

Јавни извршитељ Михаило Драговић из Београда у извршном предмету извршног
повериоца HIREKTNA BANKA АО KHACU.JEVAC, КРАЛ>А IIETPA 11РВОГ бр. 26,
34000 Крагујевац, кога заступа АДВОКАТ нвно.гша В. РАДОНИЋ, НАСЕ
СТАЈИЋА БР. 28, 21000 Нови Сад, против извршног дужника IIEI>OJПIA ЋУЛИЈ>РЈ(,
МИЛАНА КУЧА бр. 3, 11000 Београд, .ЈМБГ: 2305968710195, ради наплате новчаног
потраживања у износу од 43.649,78 динара, доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК
О ПРОДА.ЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

1 ОДРЕЂУЈЕ СЕ прва по реду продаја путем усменог јавног надметања покретних
ствари извршног дужника НЕБОЈША ЋУЛИБРК, МИЛАНА КУЧА бр. 3, 11000
Београд, ЈМБГ: 2305968710195, а на основу Решења о извршењу Другог основни суд у
Београду 6 ИИ 11861117 / од 20.04.2017. године, које јс постало правноснажно дана
29.07.2018. године и то:

Моторцикл РEDA МОТОН, рег. озн. ВО 20-845, број шасије
LLPTCJA23FJA35167, број мотора JJJ52QM11550110181, година производње
2015, процењене вредности 55.000,00 динара на дан 06.10.2018. године.

пописано Записником о попису Иив 752/17 од 06.10.2018. године.

111 На првом надметању почетна цена износи 70% од процењене вредности.

IV Прво усмено јавно надметање ће се одржати дана 23.08.2019. године у 11 часова у
просторијама 1,анцеларије поступајућег извршитеља на адреси у Београду, Кнегиње
Зорке број 2, четврти спрат, канцеларија број 4.

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



VI Јемство се полаже у готовом новцу уплатом на намеиски рачун нзвршител,а
Михаила Драговића, број рачуна: 205-178447-90 код Комерцијалне банке ад Београд,
1·1апоменом- јемство за у<1ествчшш,е_tШјав1·1о~_ш1;_1,_~Qiа11."ууЈ1Ј1s.ш.ыс;1у1Ј()~:д9ЈЈЈIЈIQЈ1~йИ1111
752/17 и уз назнаку за кQју__[]QЈSЈЈетнуствар сејемs;т!З.9~):ЈIЈЈЈ!ћујс;),уз ШУШВ на број Ј1нн
752/17. Јемство се мора положити најкасније до објављивањајавнпг надметања.

VII Понудилац са најбољом понудом је дужан да уплати понуђени 11311ос(цецу) 15 дана
од дана доношења за1сључю1 о додељивању пощЈепшх ствари на 1щмснt;ю1 рйчун
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 19.08.2019. године у периоду од 1Очасова до
13 часова, ул. Краљевача бр. 17А, 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 Другог основног суда у Београду,
- на електронској огласној табли Другог основног суда у Београду.

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


