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Јавни извршитељ Гордана Ђорђевић у извршном поступку извршног повериоца ЈАВНО
СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "КРАГУЈЕВАЦ", Крагујевац, ул. НИКОЛЕ ПАШИЋА бр. 2, МБ 07165471,
ПИБ 101578327, кога заступа Градски јавни правобранилац, против извршног дужника Емина Р.
Богосављевић, Крагујевац, ул. Таковска 13, ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца,
на основу одредаба чл. 95-97, 103. и 125. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“. Број
31/2011. 99/2011-др.закон, 109/2013 – одлука УС, 55/2014 и 139/2014), доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ прва продаја усменим јавним надметањем, покретних ствари извршног дужника
Емина Р. Богосављевић, Крагујевац, ул. Таковска 13, пописаних и процењених на записнику од
09.10.2019.године, у предмету И.ИВК-1819/2015.
II Прво јавно надметање одржаће се дана 05.11.2019.године у 11:00 часова у канцеларији јавног
извршитеља Гордане Ђорђевић у Крагујевцу, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр.52/31 (ТЦ
Абрашевић).
III Предмет продаје су следеће покретне ствари:
- Телевизор марке BEKO - процењена вредност 3.000,00 динара,
- Мини линија марке PANASONIC - процењена вредност 3.000,00 динара,
- Тв полица са витрином од иверице - процењена вредност 8.000,00 динара
- Стаклени клуб сточић - процењена вредност 4.000,00 динара.
IV Почетна цена покретних ствари на првој продаји износи 60% од процењене вредности ствари,
односно:
- Телевизор марке BEKO – почетна цена 1.800,00 динара,
- Мини линија марке PANASONIC - почетна цена 1.800,00 динара,
- Тв полица са витрином од иверице - почетна цена 4.800,00 динара
- Стаклени клуб сточић - почетна цена 2.400,00 динара.
V На јавном надметању могу да учествују само лица која су на име јемства положила износ од 1/10
процењене вредности покретне ствари, најкасније један дан пре одржавања јавног надметања, на наменски

рачун јавног извршитеља, број: 265-6650310000272-98, сврха уплате „јемство у предмету И.Ивк-1819/2015“,
осим лица, која су ослобођена ове обавезе под условима и на начин прописан одредбом члана 125. став 3.
ЗИО („Службени гласник РС“. Број 31/2011. 99/2011-др.закон, 109/2013 – одлука УС, 55/2014 и 139/2014).
VI Ствари се купују у виђеном стању и могу се видети сваког радног дана у прикладно време на адреси
извршног дужника, уз претходну најаву јавном извршитељу.
VII Купац је дужан да плати цену за покретну ствар одмах након објављивања резултата јавног
надметања.
VIII Странке се могу током целог поступка споразумети о продаји покретних ствари непосредном
погодбом и условима такве продаје.
IX Купац не може бити извршни дужник, судија, судски извршитељ, извршитељ, заменик извршитеља,
као и лица која су учествовала у процени ( цитирана одредба члана 127. ЗИО – стари ).
Поука о правном леку:
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
Против овог закључкa приговор није дозвољен.

______________
Гордана Ђорђевић

