РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Драган Лековић
Гробљанска 2
Зајечар
Број предмета: И.ИВ-125/2017
Идент. број предмета: 83-02-00125-17-0250
Дана: 01.08.2018. године
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Драган Лековић, у извршном предмету
Извршног повериоца: "RAIFFEISEN BANKA" АД БЕОГРАД, Београд, ул. ЂОРЂА
СТАНОЈЕВИЋА бр. 16, МБ 17335600, ПИБ 100000299, број рачуна 265-1610320000001-81
који се води код банке RAIFFEISEN БАНКА А.Д. БЕОГРАД, број рачуна 2651710320000001-66 који се води код банке RAIFFEISEN БАНКА А.Д. БЕОГРАД, кога
заступа адв. Светлана Анђелковић- Милошевић, Београд, Косовска 34, по пуномоћју у списима
предмета против
Извршног дужника: ЉУБИША МИЛУТИНОВИЋ, Брусник, ЈМБГ 2411965750018,
ради спровођења извршења одређеног Решењем о извршењу Основног суда у Зајечару ИИв79/2017 од 26.04.2017. године, у складу са одредбама члана 236. до 242. ЗИО, доноси:
ЗАКЉУЧАК
ОДРЕЂУЈЕ СЕ друго надметање за јавну продају покретних ствари извршног
дужника за дан 24.08.2018.год., са почетком у 10:00 часова, у канцеларији јавног извршитеља
Драгана Лековића у Зајечару, ул. Гробљанска број 2.
На другом надметању продају се следеће покретне ствари:
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Назив - опис
Телевизор “Philips” 51 cm
Сто и четири столице
Шпорет на дрва “Preporod”
Кауч
Кауч
Замрзивач “Obodin”
Електрични шпорет “Končar”комбиновани
плин
Свиња 50 кг
Две кокоши
Веш машина “Elin”
Мобилни телефон Nokia 3310

Комада
1
1
1
1
1
1
1

Процењена
вредност
5.000,00 динара
5.000,00 динара
7.000,00 динара
7.000,00 динара
6.000,00 динара
6.000,00 динара
7.000,00 динара

1
2
1
1

10.000,00 динара
1.000,00 динара
8.000,00 динара
500,00 динара

Процењена вредност покретнe ствари износи 62.500,00 динара .
Лица која су заинтересована за учешће на јавном надметању дужна су да до објављивања
надметања положе јемство у износу од једне десетине процењене вредности покретне ствари,
на наменски рачун јавног извршитеља бр.170-50019618003-20 са позивом на број И.ИВ-

125/2017, сврха: „јемство за лицитацију“, као и да на надметању приложе доказ о уплати
јемства.
На другом надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности.
Пописане ствари се могу видети на адреси код извршног дужника.
Понуђач са најповољнијом понудом дужан је плати цену за покретну ствар одмах након
објављивања резултата надметања. Ако понуђач не плати цену одмах, или у року који одреди
јавни извршитељ, други најповољнији понуђач ће бити проглашен купцем и платити цену коју
је понудио и тако редом.
Трошкове преноса права својине сноси купац. Ови трошкови се не урачунавају у
куповну цену.
Извршни поверилац и извршни дужник се могу споразумети током целог поступка о
продаји непосредном погодбом и условима такве продаје.
Поука о правном леку:
Против овог Закључка приговор није дозвољен.
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
____________
Драган Лековић

