
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ВИТОРОВИЋ 
ИМЕНОВАНА ЗА подручје Вишег суда у Београду и Привредног 
суда у Београду

Милешевска 59/1 Београд 
Телефон: 011/383-0121

Посл. бр. И.ИВК-1340/2015

Јавни извршнтељ ЈЕЛЕНА ВИТОРОВИЋ у извршном поступку извршног повериоца
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕОГРАД, Београд, ул. 
ДАНИЈЕЛОВА бр. 33, МБ 07048971, ПИБ 100383967, против извршног дужника Небојша 
Ћирковић, БЕОГРАД-ВРАЧАР, ул. КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ бр. 39, ради наплате новчаног 
потраживања, доноси дана 26.06.2020. године:

3 А К Ј Б У Ч А К

Одређује се ПРВО УСМЕНО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ пописаних покретних 
ствари извршних дужника, и то:

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ

1. КОЖНИ ТРОСЕД АА 93873 10.000,00 динара

2. 2 КОЖНЕ ФОТЕЉЕ АА 93874 12.000,00 динара

3. ТРОКРИЛНИ ОРМАР СА СТАКЛАРИЈОМ 
АА 93875

5.000,00 динара

4. СТОЧИЋ АА 93876 4.000,00 динара

5. КОМОДА АА 93877 3.800,00 динара

6. ТЕЛЕВИЗОР АА 93878 2.800,00 динара

7. 2 ФОТЕЉЕ АА 93879 4.000,00 динара

8. РАДНИ СТО СА СТОЛИЦОМ АА 93880 6.000,00 динара

9. ДВОСЕДАА 93881 4.000,00 динара

Прво јавно надметање ће се одржати 22.07.2020. године у 13:00 часова у Београду, на 
адреси јавног извршитеља, ул. Милешевска бр. 59/1, Београд



Заинтересовани купци могу приступити канцеларији јавног извршитеља у улици 
Милешевска 59/1, Београд и извршити увид у фотографије предмета продаје, сваког радног » 
дана од 08.00 -  16.00 часова.

Заинтересовани купци су обавезни да најкасније пре одржавања јавног надметања 
уплате на име јемства 10% од почетне цене процењене вредности покретне (покретних) ствари 
на наменски рачун извршитеља бр. 285-2060310000047-28 који се води код Зћег Вапка а.б. 
Београд, са напоменом: јемство за учествовање на јавном надметању у предмету пословни број 
ИИВК 1340/2015.

Заинтересовани купци су дужни да на јавно надметање доставе доказ о уплаћеном 
јемству, а лица која претходно нису положила јемство не могу учествовати на јавном 
надметању.

На првом надметању почетна цена износи 60% од процењене вредности, а на другом 
надметању почетна цена не може бити нижа од 30% од процењене вредности.

Трошкови извршења падају на терет извршног дужника.

Понуђач са највећом понудом дужан је да плати цену за покретну ствар одмах након 
објављивања резултата јавног 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 одмах по 
позиву јавног извршитеља, јавни извршитељ ће поступити у складу са чланом 97. Закона о 
извршењу и обезбеђењу.

Купац преузима покретну ствар по исплати цене.

Закључак о првом усменом јавном надметању објавиће се на огласној табли и интернет 
страници надлежног суда, с тим да извршни поверилац и извршни дужник могу о свом трошку 
да објаве Закључак и на други погодан начин.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ  

|ЈЕЛЕНА ВИТОРОВИЋ

Против овог закључка није дозвољен приговор


