
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Јавни извршитељ Александра Трешњев
Београд, Јужни булевар 116/3
Посл. ИИ-64/14
Дана: 14.12.2020. године

Јавни извршитељ Александра Трешњев, у поступку спровођења извршења извршног 
повериоца Петар Будић, Београд, ул. ЖИЈ1А ВЕРНА, чији је пуномоћник адв. Петар Учајев, 
11000 Београд, Његошева бр. 41, против извршног дужника ФУДБАЈ1СКИ КЛУБ 
СРЕМЧИЦА, БЕОГРАД - СРЕМЧИЦА, ул. ОБРЕНОВАЧКА бр. 6 , МБ 17694766, чији је 
пуномоћник адв. Милош Костић, 11000 Београд, Краља Милана бр. 10, на основу Решења 
Другог основног суда у Београду бр. ИИ 746/09 од 20.11.2009. године, у складу са одредбом 
чл.20, 96 и 97. Закона о извршењу и обезбеђењу, доноси следећи:

З А К Љ У Ч А К

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за продају покретних ствари извршног 
дужника, које су пописане, а о чему је сачињен записник о попису ИИ-64/14 од 01.10.2020. 
године, и записник о процени ИИ-64/14 од 07.10.2020. године, које ће се одржати дана 
12.01.2021. године V 13.00 часова V просторијама Јавног извршитеља Александра Трешњев, 
Јужни булевар 116/3, Београд.

На првом јавном надметању почетна цена износи 60% од процењене вредности, а продају 
се следеће ствари извршног дужника:

1 -  дрвени сто црне боје АА3340 процењена вредност 6.000,00 динара
2 -  дрвени сто браон боје АА33481 процењена вредност 8.000,00 динара
3 -  фотеља кожа-дрво браон боје АА33482 процењена вредност 18.000,00 х 2 = 36.000,00 динара
4 -  тросед кожа-дрво браон боје АА33483 процењена вредност 26.000,00 динара
5 -  дрвени сто бело-браон боје АА33484 процењена вредност 6.000,00 динара
6 -  дрвени сто браон боје АА33485 процењена вредност 6.000,00 динара
7 -  фотеља кожа-дрво црне боје АА33486 процењена вредност 16.000,00 динара
8 -  тросед кожа-дрво црне боје АА33487 процењена вредност 27.000,00 динара
9 -  фрижидер В005ТЕК. ЕМЕК.ОУ ЦКШК рекламни АА33488 процењена вредност 32.000,00 
динара
10 -  комода бела са фиокама АА33489 процењена вредност 4.000,00 динара
11 -клупа дрво-метал плаве боје АА33490 процењена вредност 5.000,00 динара
12 -  калорифер АА33491 процењена вредност 1.500,00 динара
13 -  огледало са дрвеним оквиром АА33492 процењена вредност 1.000,00 динара
14 -  комода дрвена браон боје АА33493 процењена вредност 3.000,00 динара
15 -  звучници Н1-РО\УЕК црни АА33494 -  процењена вредност 5.000,00 динара
16 -  радио касеташ црне боје (КАМСКО\У№) АА33495 процењена вредност 4.500,00 динара
17 -  витрина дрвена браон боје АА33496 процењена вредност 11.000,00 динара
18 -  дупла клупа за играче плаво-црвене боје процењена вредност три комада 54.000,00 динара
19 -  клупа за играче са три комоде АА33498 -  процењена вредност пет комада 70.000,00 динара
20 -  клупа за играче са две комоде (већа и мања) АА33499 -  процењена вредност четири комада 
44.000,00 динара
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21 -  клупа за играче са две комоде (две исте) АА33500 процењена вредност 12.000,00 динара
22 -  фотеља метал-скај црне боје процењена вредност 6.000,00 динара
23 -  фрижидер мали беле боје КОНЧАР процењена вредност 11.000,00 динара
24 -  орман са чивилуком дрвени плаво-црвене боје процењена вредност 6.000,00 динара
25 -  уградни сто плаво-црвене боје процењена вредност 4.000,00 динара
26 -  комода дрвена плаво-црвене боје процењена вредност 7.000,00 динара
27 -  радни сто дрвени плаве боје процењена вредност 7.500,00 динара
28 -  веш машина САКБУ беле боје процењена вредност 16.000,00 динара
29 -  веш машина ООКЕШЕ беле боје процењена вредност 9.000,00 динара
30 -  веш машина ШООЕМАКК АРКОУЕБ беле боје процењена вредност 9.000,00 динара

Трошкови извршења падају на терет извршног дужника.

Пописане покретне ствари могу се видети на адреси извршног дужника, уз претходну 
најаву Јавном извршитељу на телефон: 064/826-6561.

Лица заинтересована за учешће на јавном надметању су дужна да пре почетка надметања 
положе јемство у износу од 10% процењене вредности покретне ствари, која се урачунава у 
куповну цену, на рачун Јавног извршитеља Александра Трешњев број 170-50027173004-37, који 
се води код банке 1Ж1СКЕБ1Т ВАћЈК 5К.В1ЈА А.Б. ВЕООКАЕ) са напоменом "јемство за 
учествовање на јавном надметању", позив на број ИИ-64/14, и да на јавном надметању положе 
доказ о уплати.

Купац је дужан да одмах након продаје уплати постигнути износ на наменски рачун Јавног 
извршитеља Александра Трешњев број 170-50027173004-37, који се води код банке 
1Ж1СКЕ01Т ВА1ЧК 8КВ1ЈА А.Б. ВЕООКАО, са позивом на број ИИ-64/14, а ако купац, 
понуђач са највећом понудом, не плати одмах по по позиву јавног извршитеља постигнути 
износ, други понуђач ће бити проглашен купцем и платити ону цену коју је он понудио, исто 
правило се сходно примењује на остале понуђаче.

Купац преузима покретну ствар по уплати цене.

Продаја горе наведене покретне ствари извршиће се у виђеном стању, без додатних 
гаранција на исправност.

О продаји јавним надметањем обавештавају се извршни дужник и извршни поверилац.

Продаја покретне ствари извршног дужника објављује се истицањем Закључка о продаји 
на огласној и електронској табли надлежног суда у Другог основног суда у Београду.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог закључка није дозвољен приговор

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
Алекеандра Трешњев
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