
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИЗВРШИТЕЉ ИСИДОРА РАНКОВИЋ
БЕОГРАД
Ул. Максима Горкогбр. 73 
Посл.бр. 8 И.Ии. 1130/17 
Дана: 02.03.2020. године

Извршитељ Исидора Ранковнћ у извршном предмету извршног повериоиа Убовић Александре пз 
Београда, Браће Срннћ 7/4 против извршног дужника Јовановић Дејана из Београда, Милутина 
Гарашанина 3/1 , ради наплате новчаног потраживања , доноси следећи:

З А К Љ У Ч AK

ОГЛАШАВА СЕ ПРВА ПРОДАЈА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА TE СЕ ПРОДАЈЕ 
ПОКРЕТНА СТВАР извршног дужника пописане на запиенику од 23.11.2017. године, према коме су 
пописане следеће ствари:

Редни

број

Опис ствари Процењена
вредност( у динарима)

42 Телевизор Samsung crne боје 6.000,00

50 DVD Pioneer црне боје 4.000,00

51 Двосед браон боје са две фотеље 12.000,00

52 Сто за компјутер браон боје 5.000,00

53 Laptop Toshiba sive boje 8.000,00

54 Софа браон боје 6.000,00

55 Штампач Minolta 3.000,00

56 Литографија 5.000,00

57 Уље на платну Matanoo Alferto 5.000,00

58 Музички стуб JVC са ресивером и 
два звучника

14.000,00

59 Комода ручног рада из Словеније 15.000,00

60 Комода ручни рад за судова 15.000,00

61 Еоблен зимска ноћ 4.000,00

62 Гоблен дечак 4.000,00

63 Компјутер са кућиштем и тастаруром 
Prestigo

12.000,00



64 Мини линија Soni са два звучника 8.000,00

65 Клавир уникат марке бечки црне боје 
са металном конструцкјом

100.000,00

66 Гоблен ифегенија 4.000,00

67 Гоблен девојка чистачица 4.000,00

68 Гоблен Јерењак у бури 4.000,00

Гоблен ветрењача 4.000,00

70 Гоблен ветрењача 4.000,00

Ha првом надметању почетна цена износи 60% од процењене вредности. 

Трошкови извршења падају на терет извршног дужника.

Прва продаја покретних ствари обавиће се: усменим јавним надметањем које ће се одржаги 
08.04.2020. године, у 12:00 часова, у канцеларији јавног нзвршитеља Исидоре Ранковић, Макеима 
Горког 73.

Заинтересовани купци су обавезни да 2 радна дана пре одржавања јавног надметања уплате на име 
јемства 10% од процењене вредности покретне ствари на наменски рачун извршитеља број 160-372512- 
77 са напоменом “јемство за учествовање на јавном надметању у предмету бр. И.Ии. 1130/17”.

Заинтересовани купци су дужни да најавно надметање доставе доказ о уплаћеном јемству (уколико je 
електронска уплата или извод обавезан je печат банке и потгшс овлашћеног лпца банке). a лица која 
претходно нису положила јемство у одређеном року, не могу учествовати на јавном надметању.

Понуђач са највећом понудом дужан je да плати цену за покретну ствар одмах након јавног надметања, a 
најкасније у року од 5 радних дана од дана надметања, a ако понуђач не плати одмах no позиву јавног 
извршитеља. други понуђач ће бити проглашен купцем и платити ону цену коју je он понудио. a исто 
правило се примењује и на остале понуђаче.

Купац преузима покретну ствар од јавног извршитеља no исплати цене, a најкасније у року од 5 радних 
дана од дана уплате цене.

У случају да ниједан од понуђача са одговарајућом понудом не уплати цену у прописаном року, јавни 
извршитељ ће поступити у складу са чланом 97. Закона о извршењу и обезбеђењу.

Овај закључак ће бити објављен на огласној табли и интернет страници надлежног суда, стим да 
извршни поверилац и извршни дужник могу о свом трошку да објаве закључак о јавној продаји на други 
погодан начин.

ПРАВНА ПОУКА: 
Против овог закључка 
није дозвољен приговор


