
РЕПУБЈШКА СРБИЈА
Јавни извршитељ Ивана Букарица
Именована за подручје Вишег суда у
Београду и Привредног суда у Београду
Македонска 32/1, Београд
Посл.бр. И.И-777/2018
Дана 25.05.2020. године

Јавни извршитељ Ивана Букарица у извршном предмету извршног повериоца КРСТИЋ 
СЛОБОДАНА, Београд, ул. Водоводска бр. 91а, чији је пуномоћник Александра Андрић, адвокат из Уба, 
ул. Краља Петра I Ослободиоца бр. 33, против извршног дужника ЈОВАНОВИЋ ПРЕДРАГА, Београд, ул. 
Водоводска бр. 93, ради наплате новчаног потраживања, дана 25.05.2020. године, доноси

3 А К Ј Б У Ч  А К

I ОГЈ1АШАВА СЕ ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА покретних ствари извршног дужника пописаних на 
записнику о попису од 28.10.2019. године, процењених дана 14.05.2020. године, и то:

РБ Комада
број:

Пописна ознака ОПИС СТВАРИ Процена 
вредности у 
РСД

1 1 АА108448 ТУ 5атбип§ 5.000,00

2 1 АА108449 Комода за ТУ 3.000,00

3 1 АА108450 Г арнитура 5.000,00

4 1 АА108451 Компјутер 5.000,00

5 1 АА108452 Полица са стаклом 10.000,00

УКУПНО 28.000,00

II На првом надметању почетна цена не може бити нижа од 60% од процењене вредности, што износи 
16.800,00 динара.

III Продаја покретних ствари усменим јавним надметањем ће се одржати дана 24.06.2020. године у 14:00 
часова на адреси седишта јавног извршитеља у ул. Македонска бр. 32/1, Београд.

Све пописане ствари остављене су на чување извршном дужнику.

IV Заинтересовани купци су обавезни да најкасније један радни дан пре одржавањајавног надметања уплате 
на име јемства 10% од процењене вредности ствари, на наменски рачун јавног извршитеља бр. 285- 
2040310000029-85, са позивом на број предмета ИИ 777/18, код бћегћапк бгћца а.<Ј. Вео§гас1, са напоменом 
"јемство за учествовање најавном надметању у предмету ИИ 777/2018".

Јавно надметање ће се одржати за све покретне ствари, наведене под тачком 1-5, заједно, тако да је на 
име јемства потребно уплатити укупан износ од 2.800,00 динара, за све покретне ствари.

V Лица која нису у року из претходног става овог закључка уплатила јемство немају право учествовања на 
надметању.



VI Сви учесници у јавном надметању морају са собом понети личну карту, а за правна лица решење о 
регистрацији фирме и овлашћење фирме да лице може учествовати на јавном надметању.

VII Понуђач са најбољом понудом дужан је да плати цену за покретне ствари одмах након објављивања 
резултатајавног надметања, а ако понуђач не плати одмах по позиву, други понуђач ће бити оглашен купцем 
и платити ону цену коју је он понудио, а исто правило се примењује и на трећег понуђача.

VIII Купац преузима покретне ствари од јавног извршитеља по исплати цене. Покретне ствари се продају 
у виђеном стању. Евентуални припадајући порези и трошкови који произилазе из продаје у целости сноси 
купац.

IX Јавни извршитељ ће након предаје ствари доставити извршном повериоцу образложни закључак о 
намирењу и пренети на рачун извршног повериоца укупан износ постигнуте цене умањен за неплаћене 
трошкове поступка пред јавним извршитељем у висини награде за успешност спровођења извршења као 
и друге трошкове спровођења извршења пред јавним извршитељем.

X Учесницима који најавном надметању нису стекли статус купца или другог односно трећег најповољнијег 
понудиоца, јемство се враћа најкасније у року од 2 радна дана од дана јавног надметања.

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

Против овог закључка није дозвољен приговор.
ПРАВНА ПОУКА


