
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДРАГАН ЛЕКОВИЋ
Зајечар, Гробљанска 2
Пословни број. И.ИВ-223/2017
Идент. број предмета:2-02-00223-17-0250
Дана 29.11.2018. године

Извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД, Београд, ул. ВУКА КАРАЏИЋА бр. 10, МБ
17171178, ПИБ 100002532, број рачуна 250-4249557-42 који се води код банке EUROBANK
А.Д. БЕОГРАД, чији је пуномоћник адв. Милан Петровић, Ниш, Синђелићев трг бр. 1, против

Извршног дужника: Сузана Баруџија, 19210 БОР, ул. 3. ОКТОБРА бр. 40, ЈМБГ
2805966756034, , ради спровођења извршења одређеног Решењем о извршењу Основног суда у
Бору ИИв-148/2017 од 28.08.2017. године, на основу члана 238. и 239. Закона о извршењу и
обезбеђењу, доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК

ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја покретних ствари извршног дужника путем усменог јавног
надметања.

Прво надметање за јавну продају одређује се за дан 19.12.2018.год., са почетком у 12:00 часова,
у канцеларији јавног извршитеља Драгана Лековића у Зајечару , ул. Гробљанска 2, Зајечар.

На првом надметању продају се следеће покретне ствари:

Ред.
бр. Назив - опис Комада Процењена

вредност
1 Телевизор “Copernicus” 1 5.000,00 динара
2 Машина за прање судова непознате марке 1 8.000,00 динара
3 Микроталасна пећ“ Singer” 1 4.000,00 динара

Процењена вредност покретнe ствари износи 17.000,00 динара .

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

Лица која су заинтересована за учешће на јавном надметању дужна су да до обављивања
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.И-560/2018, сврха: „јемство за лицитацију“, као и да на надметању приложе доказ о уплати
јемства.



Пописане ствари се могу видети на адреси код извршног дужника.

Понуђач са најповољнијом понудом дужан је да плати цену за покретну ствар у року од
15 дана од доношења закључка о додељивању покретне ствари . Ако најповољнији понудилац с
јавног надметања не плати понуђену цену у наведеном року, јавни извршитељ ће закључком
огласити да је продаја без дејства према њему и ствар ће доделити другом по реду понудиоцу уз
одређивање рока за плаћање понуђене цене и тако редом.

Ако ниједан понуђач не плати понуђену цену у року, јавни извршитељ утврђује да јавно
надметање није успело.

Ако прво надметање не буде успешно, на другом надметању ће почетна цена износити
50% од процењене вредности покретности.

Извршни поверилац и извршни дужник се могу споразумети о продаји непосредном
погодбом у распону од објављивања закључка о продаји покретности на јавном надметању, па
до доношења закључка о додељивању покретних ствари после јавног надметања или до
доношења закључка којим се утврђује да друго јавно надметање није успело.

Поука о правном леку:
Против овог Закључка приговор није дозвољен.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
____________
Драган Лековић


