
РЕПУБЈ1ИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИСИДОРА РАНКОВИЋ 
БЕОГРАД
Ул. Максима Горког бр. 73 
Посл.бр. 8 И.Ии. 463/16 
Дана: 10.06.2020. године

Јавни извршитељ Исидора Ранковић у извршном предмету извршног повериоца Компанија „Дунав 
осигурање“ а.д.о. Београд, Македонска 4, МБ:07046898, ПИБ: 100001958, коју заступа Вук Ранковић, 
адвокат из Београда, Радивоја Кораћа 4, против извршног дужника Драшковић Данила из Београда, Сопот, 
Лењинова 4, ради наплате новчаног потраживања, доноси следећи:

З А К Љ У Ч А К

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Закључак о продаји 8 И.Ии. 463/16 од 12.03.2019. године

ОГЛАШАВА СЕ ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ТЕ СЕ 
ПРОДАЈУ покретне ствари извршног дужника :

БРОЈ
КОМАДА

ОПИС СТВАРИ ПРОЦЕЊЕНА 
ВРЕДНОСТ ДИН.

I Телевизор Ноихе1 1.500,00

1 Двоесед шарени са фотељом 18.000,00

1 Сет 3 сточића -  црвене боје са стаклом 5.000,00

1 Телевизор ТозћИза 1.000,00

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

Трошкови извршења падају на терет извршног дужника.

Прво надметање за продају покретних ствари обавиће се: усменим јавним надметањем које ће се 
одржати 15.07.2020. године, у 15:00 часова, у канцеларији јавног извршитеља Исидоре Ранковић, 
Максима Горког 73.

Понуђач са највећом понудом дужан је да плати цену за покретну ствар одмах након јавног надметања, а 
најкасније у року од 5 радних дана од дана надметања, а ако понуђач не плати одмах по позиву јавног 
извршитеља, други понуђач ће бити проглашен купцем и платити ону цену коју је он понудио, а исто 
правило се примењује и на остале понуђаче.

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.

Купац преузима покретну ствар од јавног извршитеља по исплати цене, а најкасније у року од 5 радних 
дана од дана уплате цене.

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 јавног извршитеља број 160-372512-77 
са напоменом “јемство за учествовање на јавном надметању у предмету бр. 8 И.Ии. 463/16“.

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

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

Исидора Ранковић

ПРАВНА ПОУКА: 
Против овог закључка 
није дозвољен приговор


