
ЈАВНИ  ИЗВРШИТЕЉ  Страхиња  Милиновић,  у  извршном  поступку  извршног
повериоца ЈКП "Паркинг сервис" Ниш,  Ниш,  ул.  Светозара Марковића бр.  27,  МБ
20192542,  ПИБ  104578388,  против  извршног  дужника,  Драган  Коцић,  Ниш,  ул.  Љубе
Ненадовића бр. 50, ЈМБГ 0902963730016, ИД (69189), дана 26.08.2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
о продаји пописаних покретних ствари путем другог усменог јавног надметања

Предмет продаје су покретне ствари у државини извршног дужника Драган Коцић,
Ниш,  ул.  Љубе  Ненадовића  бр.  50,  ЈМБГ  0902963730016, пописане  дана  23.10.2018.
године,  по  врсти,  количини  и  почетној  цени  као  у  табели:    

Редни
број

Врста ствари

Редни број
по

записнику о
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Процењена
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ствари

(у динарима)
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процењене
вредности

( у динарима)

1. Кухиња комплет црвене боје
1 од

25.06.2019.
24.000,00 12.000,00

2. Аспиратор марке “Davoline”
2 од

25.06.2019.
3.000,00 1.500,00

3. Двосед 1 комад и 2 фотеље
3 од

25.06.2019.
24.000,00 12.000,00

4. Сточић 2 комада, стаклени део
4 од

25.06.2019.
2.400,00 1.200,00

5. Ноћни сточић браон боје
5 од

25.06.2019.
4.500,00 2.250,00

Вредност пописаних покретних ствари процењена је дана 30.07.2019. године.

Друго усмено јавно надметање одржаће се 24.09.2019. године са почетком у 10:00
часова, у просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.

Право учешћа у надметању имају сва заинтересована лица.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
Страхиња Милиновић

Иивк-71/19
26.08.2019. године 

НИШ, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3
сс



Извршни поверилац ослобођен је полагања јемства.

У  јавном  надметању  могу  учествовати  само  лица  која  су  претходно  на  рачун
СТРАХИЊА  МИЛИНОВИЋ  ПР  ЈАВНИ  ИЗВРШИТЕЉ  НИШ,  ПИБ  108587163,  МБ
63556203, 160-410041-10, који се води код BANCA INTESA А.Д. БЕОГРАД, на име јемства
уплатила новчани износ у висини 10 % процењене вредности предметних покретних ствари,
са  позивом на  број предмета И.Ивк-71/19 и  јавном извршитељу пре почетка  надметања
доставила доказ о извршеној уплати јемства. Учесницима у јавном надметању чија понуда не
буде прихваћена јавни извршитељ ће вратити новац положен на име јемства по закључењу
надметања, у законском року и то уплатом на рачун који буду навели у писаном захтеву за
враћање јемства.
 

Купац је дужан да цену за коју је купио покретну ствар на јавној продаји уплати на
рачун СТРАХИЊА МИЛИНОВИЋ ПР  ЈАВНИ  ИЗВРШИТЕЉ НИШ, ПИБ 108587163, МБ
63556203,  160-410041-10, који се води код BANCA INTESA А.Д. БЕОГРАД, који се води
код Banca Intesa a.d. Београд-Филијала у Нишу, са позивом на број предмета И.Ивк-71/19, у
року  од  8  дана од  дана  закључења  надметања. Ако  најповољнији  понудилац  с  јавног
надметања не плати понуђену цену у року, закључком се оглашава да је продаја без дејства
према њему и ствар додељује другом по реду понудиоцу уз  одређивање рока за плаћање
понуђене  цене  и  тако  редом док  се  не  исцрпе  сви  понудиоци  са  списка  из  закључка  о
додељивању ствари. Ако ниједан понуђач не плати понуђену цену у року, јавни извршитељ
утврђује да јавно надметање није успело.

Фотографије  покретних ствари које  су предмет продаје  могу се  разгледати  сваког
радног дана у времену од 08:00 часова до 16:00 часова у просторијама јавног извршитеља.

Закључак о продаји објавиће се на огласној табли Коморе извршитеља и електронској
огласној табли Коморе извршитеља www.komoraizvrsitelja.rs и на други уобичајени начин, с
тим да извршни поверилац може о свом трошку објавити закључак о продаји у средствима
јавног информисања и да о закључку обавести посреднике у продаји.

        

ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка приговор није дозвољен
 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
                                                                                                                          Страхиња Милиновић
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http://www.komoraizvrsitelja.rs/

