
ГЕПУБЈIИКА СРБИ.ЈА
ЈАВНИ ИЗВРЈЈЈИ1Ъ"'.ЉМЈЈХАИЛО ДРАГОВИЋ
Именован за подручје Вишег суда у Београду
и Привредног суда у Београду
ул. Кнегиње Зорке 2, Београд

Посл. бр. Ии бр. 71О/16
дана: 17.10.2019. године

Јавни иэвршитељ Михаило Драговић из Београда у извршном предмету извршног
повериоца IJ[,[,y пносккп: ПОО, )КОР)Ј{А КЛЕМЕНСОА 19, 11000 Београд, мь.
7006063, ПИБ: 100001095, кога заступа АДВОКАТ ЉУЈ>ИЦА РАДОВИТ1, И3
БЕОГРАДА, УЛ. ьь.я. КРАЉА АЛЕКСАНДАР БР.261/П, против извршног дужника
21 МАЈ, ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И ТРАНСМИСИ.ЈА ДОО, ослоьоыењх 1,
11000 Београд, МБ: 17064100, ПИБ: 100169463, ради наплате новчаног потраживања у
износу од 122.998.468,35 динара, доноси:

:ЗАКЉУЧАК
О ПРОДА.ЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

1 ОДРЕЂУЈЕ СЕ прва по реду продаја путем усменог јавног надметања покретних
ствари извршног дужника 21 МА.Ј, ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И ТРАНСМИСИ.ЈА
ДОО, ОСЛОБОЂЕIЬА 1, 11000 Београд, МБ: 17064100, ПИБ: 100169463, а на основу
Решења о извршењу Привредног суда у Београду 5 Ии 1387/16 од 04.11.2016. године, које
је постало правноснажно дана 24.11.2016. године и то:

Предмет бр. 1: покретна ствар која нема регистрациони број - збир покретних ствари -
резервни делови према спецификацији бр. 1: Магацин 200- делови прављени у ДМБ-у
делови за Хеликоптер Gazzelle СА 341/342 од 02.09.2016. године, процењене вредности
56.247,56 динара на дан 10.05.2019. године,

Предмет бр. 2: покретна ствар која нема регистрациони број - збир покретних ствари -
резервни делови према спецификацији бр. 2: Магацин 298- делови прављени у ДМБ-у
делови за Хеликоптер Gazzelle СА 341/342 од 02.08.2016. године, процењене вредности
4.932,23 динара надан 10.05.2019. године,

У укупном износу од 61.179,79 динара.



Снс 1101111са11сЗап11с1111ком о попису Ии 710/16 од 2.3.11.2016. 1ощ111с 11 З;11111с11111шмо
попису Ии 71О/16 од 16.12.2016. године

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

IП Прво усмено јавно надметање ћс ес одржати дана 04. Ј 1.2019. 1·од1шеу 11 часова у
просторијама юшцеларије поступајућег извршите.ња ш1 адреси у l>еоп)аду, К11сгиљс
:Зо1же број 2, четврти спрат, юшцеларија број 4.

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

V Јемство ес полаже у готовом новцу уплатом на наменски рачун извршитеља
Михю·1л~1Драговића, број рачуна: 205-178447-90 код Комерцијалне банке ад Београд,
(са напоменом - јемство :за учествовање на јавном 11а;rмета~1~у_у_дредмету гюслош1и§рQi
Ии 710/16 и у:з назнаку :за коју покретну ствар се јемство уплаћуј~, уз по:шв на број Ии
710/16. Јемство се мора положити најкасније до објављивања јавног надметања.

VI Понудилац са најбољом понудом је дужан да уплати понуђени износ (цену) 15
дана од дана до1юшења зю~ључн:а о додељивању покретних ствари на ш1ме11сю1
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
ре,11.ом.

УП 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.

VIII Јавни извршитељ ће заинтересованим лицима за куповину покретних ствари
омогућити да разгледају предметне покретне ствари дана 28.10.2019. године, уз претходну
најаву јавном извршитељу на број телефона О1 1/344-71 -67.

IX Закључак о продаји објавиће се:
- на огласној табли Коморе јавних извршитеља,
- на електронској огласној табли Коморе јавних извршитеља,
- на огласној табли Привредног суда,
- на електронској огласној табли Привредног суда.



Образ.110.nсе11)е

Решењем о извршењу Привредног суда у Београду S Иив 1389/16 од 04. 11.2016.
године одређено јс спровођење 1101111сом,проценом н продајом покретних ствар 11·тр11111ог
дужника а у складу са Закључцима јавног иэвршитсља И11в 710/1 бод 15.12.201 б. 1сщ1111с,
одређено јс спровођење 11а предметним покретним стварима.

Јавном извршитељу јс од стране извршног повериоца достављен извештај поцена бр.
50-1 О197/19 од 03.09.2019. године од стране проценитеља Зорана Митровића, сталног
судског вештака за област машинска техника, при чему јс јавни извршитељ при изради
овог закључка узео у обзир процењену вредност наведених покретних ствари.

Имајући у виду напред наведено извршитељ јс применом одредби члана 236. и 23 7. и
238 .. Закона о и:тршсњу и обезбеђењу донео одлуку као у изреци овог закључка.

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

.гхвни ИЗВРПЈИТЕ.Љ:
Михаило Драговић




