
Република Србија
Тамара Пајковић ПР јавни извршитељ Београд 
Београд - Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 
165 а
Посл. бр. ИИВК 1567/19 
Дана: 04.03.2021. године

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ПАЈКОВИЋ, у извршном поступку извршног повериоца 
ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА", Београд, ул. КНЕЗА МИЛОША бр. 27, 
МБ 07018762, ПИБ 100346317, број рачуна 160-6789-79 који се води код банке ВАИСА ШТЕ8А А.Д. 
БЕОГРАД, против извршног дужника Миливоје Јовановић, Лештане, ул. БРАНКА ЋОПИЋА бр. 
29Д, ЈМБГ 0304959181356, ради извршења на основу веродостојне исправе, дана 04.03.2021. године 
донео је следећи:

3 А К Љ У Ч А К

I ОДРЕЋУЈЕ СЕ продаја јавним надметањем покретних ствари извршног дужника пописаних 
у записнику од 02.12.2020. године и то:

ОПИС СТВАРИ: ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ:

1. ТРПЕЗАРИЈСКИ СТО (маркица АА05467)..................................................  10.000,00 динара;

2. СТОЛИЦЕ ТРПЕЗАРИЈСКЕ -  КОМАДА 6 (маркица АА05468)..........2.500,00 динара -  комад;

3. ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ РАШ 80М С (маркица АА005469)...........................  20.000,00 динара;

4. ОРМАР СА КЛИЗНИМ ВРАТИМА (маркица АА05470)
...............................................................................................................................  20.000,00 динара;

5. ВЕШ МАШИНА МАРКЕ УОХ (маркица
АА05471).......................................................................................................... 30.000,00 динара;

6. ЧИВИЛУК СА ОГЛЕДАЛОМ (маркица
АА05472)..............................................................................................................5.000,00 динара;

II ДРУГО јавно надметање обавиће се дана 02.04.2021. године у 14:00 часова, на
адреси ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А, у Београду, у канцеларији јавног извршитеља 
Тамаре Пајковић.

III На другом јавном надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности.

IV Пописане ствари се могу видети на адреси извршног дужника.
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V Најповољнији понудилац је дужан да плати цену за покретну ствар у року од 15 
дана од дана доношења закључка о додељивању покретне ствари, а ако најповољнији 
понудилац с јавног надметања не плати понуђену цену у року, закључком ће се огласити да је 
продаја без дејства према њему и ствар ће се доделити другом по реду понудиоцу уз 
одређивање рока за плаћање понуђене цене и тако редом док се не исцрпе сви понудиоци са 
списка из закључка о додењивању ствари.

VI Заинтересовани понудиоци су обавезни да до објављивања јавног надметања 
уплате на име јемства 10% од процењене вредности покретне ствари, на рачун јавног 
извршитеља бр. 205-179118-17 код КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД са напоменом 
„јемство за учествовање на јавном надметању у предмету ИИВК 1567/19.

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

VIII Понудиоцима чија понуда не буде пуноважна или прихваћена јемство се враћа 
одмах после закључења јавног надметања, а другом и трећем понудиоцу јемство се враћа када 
најповољнији понудилац плати понуђену цену у року, а трећем по реду понудиоцу и када 
други по реду понудилац нлати понуђену цену у року.

IX Странке се могу споразумети о продаји покретне ствари непосредном погодбом у 
распону од објављивања закључка о продаји покретне ствари на јавном надметању, па до 
доношења закључка о додељивању покретне ствари после јавног надметања или доношења 
закључка којим се утврђује да друго јавно надметање није успело, а споразум није дозвољен 
док граје јавно надметање, а ако се покретна ствар прода на првом јавном надметању -  док се 
не утврди да оно није успело иако је ствар продата (чл. 183. ст. 2. Закона о извршењу и 
обезбеђењу), а после тога споразум је опет дозвољен док не почне друго јавно надметање.

X Закључак о продаји објавиће се на огласној табли Коморе Јавних извршитеља и и на 
други уобичајен начин, а странка може о свом трошку да објави закључак у средствима јавног 
обавештења и да о закључку обавести посреднике у продаји.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог закључка није 
дозвољен правни лек у смислу 
чл. 24. ст. 5. ЗИО.


