
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МИРЈАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ
именован за ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ И ПРИВРЕДНОГ
СУДА У БЕОГРАДУ
Београд, ул.Војводе Мицка Крстића бр. 1

Посл.бр. И.Ивк- 1610/2014 
Дана: 27.01 2020.године 
ТК

Јавни извршитељ МИРЈАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ са седиштем Београд, ул.Војводе Мицка Крстића бр.1 
именован решењем Министарства правде број 740-08-01745/2014-22 од 27.06.2014. године, за подручје 
Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду, поступајући у извршном поступку извршног повериоца 
ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, БЕОГРАД-ВРАЧАР КНЕЗА МИЛОША 27, МБ: 07018762, 
ПИБ: 100346317, против извршног дужника ЗОРАН ПРАИЗОВИЋ, БЕОГРАД-ЖЕЛЕЗНИК, ИЛИЈЕ ЧАЉИЋА 6 
Б, ЈМБГ: 0301954710505, у складу са одредбама чл. 95. и 96. Закона о извршењу и обезбеђењу, доноси 
дана 27.01.2020 године

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРОДАЈА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, после два неуспела јавна надметања, 
покретних ствари извршног дужника пописаних на записнику од 09.07.2019.године према коме су код 
извршног дужника пописане следеће ствари:

1. Телевизор ""52цм, неислитан, обележен налелницомјавног извршитеља АА103846, процењене вредности 
3.000 динара.

2. Микроталасна пећ, марке обележен налепницом јавног извршитеља АА103847, процењене вредности 
1.500 динара.

II ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована лица да у року од 30 дана од дана доношења овог заључка, 
односно најкасније до 26.02.2020. године, доставе јавном извршитељу Мирјани Димитријевић понуде за 
куповину покретних ствари, при чему je заинтересовано лице, чија понуда буде прихваћена, дужно да на 
рачун јавног извршитеља Мирјане Димитријевић број: 205-209839-04 код Комерцијалне банке а.д. Београд, 
са позивом на број И.Ивк - 1610/2014 положи јемство у висини од 10% утврђење тржишне вредности 
покретних ствари и доказ о полагању јемства достави јавном извршитељу у року од 5 радних дана од 
постигнутог договора о цени са јавним извршитељем, односно примљеног обавештења јавног извршитеља о 
прихватању понуде.

III Купопродајна цена je предмет договора између заинтересованих купаца и јавног извршитеља и не може 
бити нижа од 30% од утврђене тржишне вредности покретних ствари.

IV Уговор о продаји непосредном погодбом закључује се између купца, с једне стране и јавног извршитеља 
са друге стране и уговорје основ за стицање права својине.

V Овај закључак објавити на огласној табли Другог основног суда у Београду, a странке могу о свом трошку 
овај оглас објавити у средствима јавног информисања.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: л u *  м Јавни извршитеш

ЗАКЉУЧАК

Против овог закључка није дозвољен 
приговор.


