Република Србија
Јавни извршитељ Горан Брстина
Стара Пазова
Карађорђева бр. 16
Посл.бр. И.И 167/2018
Јавни извршитељ Горан Брстина, поступајући у предмету извршног повериоца „Банка
поштанска штедионица“ АД Београд - Палилула, улица Краљице Марије број 3, МБ: 07004893, ПИБ:
100002549, заступано по адвокатској канцеалрији Алексић са сарадницима из Новог Сада, против
извршног дужника ЉИЉАНЕ СИМИЋ из Нове Пазове, улица Војводе Мишића број 34, рођене дана
18.08.1963.године, ЈМБГ: 1808963435003, ради наплате новчаног потраживања, доноси дана 09.10.2019.
године следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.ПРОДАЈУ СЕ покретне ствари извршног дужника путем непосредне погодбе по избору извршног
повериоца, пописане и процењене на записнику од 21.11.2018.године и то:
-

1 ( један ) сто са 5 (пет ) столица, процењене вредности од 8.000,00 динара;
1 ( један ) орман, процењене вредности од 10.000,00 динара;
1 ( један ) веш машина „БЕКО“, процењене вредности од 10.000,00 динара;
1 ( један ) кухиња, процењене вредности од 7.000,00 динара;
1 ( један ) телевизор „VIVAX“, процењене вредности од 3.000,00 динара;

2. Уговор о продаји покретних ствари непосредном погодбом закључују у писменом облику купац и јавни
извршитељ, у име и за рачун извршног дужника.
3. Рок за закључење уговора о продаји пописаних покретних ствари путем непосредне погодбе одређује
се у трајању од 30 дана, а почиње да тече од дана објављивања овог закључка на електронској огласној
табли Комора јавних извршитеља односно од 09.10.2019.године.
4. Јавни извршитељ позива заинтересована лица да своје понуде доставе овом јавном извршитељу
писменим путем закључно са датумом 10.11.2019. године.
5. Цена се слободно уговара, почетна цена износи 30% од процењене вредности покретних ствари.
6. Разгледање покретних ствари могуће је по претходном писменим захтевом.
7. Заинтересовани купац је у обавези да пре закључења уговора о продаји уплати на име јемства износ од
10% од процењене вредности покретне ствари за коју је заинтересован на наменски рачун јавног
извршитеља ГОРАН БРСТИНА ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СТАРА ПАЗОВА, ул. Карађорђева бр.16, МБ:
63355054, ПИБ: 108296852, текући рачун број: 285-2240310000007-24 који се води код Сбербанк Србија
а.д. Београд са напоменом јемство за куповину покретних ствари путем непосредне погодбе у предмету
пословни број И.И 167/2018.

8. Купац преузима покретну ствар по исплати купопродајне цене у виђеном стању.
9. Рок за плаћање продајне цене не може бити дужи од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању
покрених ствари.
10. Купац сноси све порезе и трошкове преноса права власништва.
11. Странка може о свом трошку да објави закључак у средствима јавног обавештавања и да о закључку
обавести посреднике у продаји.

ПРАВНА ПОУКА:
Против овог закључка
није дозвољен приговор

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
Горан Брстина

