
Република Србија
Тамара Пајковић ПР јавни извршитељ 
Београд
Београд - Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина 165 а
Посл. бр. ИИВК 4472/14
Дана: 12.02.2021. године
Тел: 011/3110-481, 064/446-3069

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ПАЈКОВИЋ, у извршном поступку извршног 
повериоца ЈКП "ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ" БЕОГРАД, Београд, ул. ДАНИЈЕЛОВА 
бр. 33, МБ 07048971, ПИБ 100383967, против извршног дужника Александар Славковић, 
Београд - Чукарица, ул. Томаса Едисона бр. 10/14, ЈМБГ 0704975940001, ради извршења 
на основу веродостојне исправе, дана 12.02.2021. године донео је следећи:

3 А К Љ У Ч А К

I ПРОДАЈУ СЕ покретне ствари извршног дужника пописане на Записнику од 
22.01.2020. године и то:

ОПИС СТВАРИ: ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ:

1. СТОЧИЋ (маркица АА05373)..................................................................3.000,00 дин;
2. ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ 8АМ 8Ш О

(маркицаАА05374)......................................................................................... 2.000,00 дин;
3. КОМОДА (маркица АА 05375)............................................................. 2.000,00 дин;
4. НАХТКАСНА (маркица АА 05376)............................................................3.000,00 дин;
5. КЛИМА (маркица АА 05377......................................................................20.000,00 дин;
6. КОМОДА (маркица АА05378).................................................................... 3.000,00 дин;
7. СТОЧИЂ ДРВО-СТАКЛО (маркицаАА05379).................................. 3.000,00 дин;
8. ДВОСЕД (маркицаАА05380).................................................................10.000,00 дин;
9. ФОТЕЉА (маркицаАА05381).................................................................. 3.000,00 дин;
10. ОРМАР ГАРДЕРОБЕР (маркицаАА05382)............................................ 10.000,00 дин;
11. РАДНИ СТО (маркицаАА05383)................................................................3.000,00 дин;
12. ГАРДЕРОБЕР ДВОКРИЛНИ (маркицаАА05384)................................. 10.000,00 дин;
13. ОРМАР (маркицаАА05385)....................................................................... 10.000,00 дин;

II 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.

III Трошкови извршења падају на терет извршног дужника.
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IV Продаја ће се обавити усменим јавним надметањем, а ДРУГО усмено јавно 
надметање обавиће се дана 11.03.2021. године у 14:00 насова у канцеларијн јавног 
извршитеља у Београду на адреси ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А, у канцеларији 
јавног извршитеља Тамаре Пајковић.

V Пописане ствари могу се видети на адреси извршног дужника.

VI Понуђач са највећом понудом дужан је да плати цену за покретну ствар одмах 
након објављивања резултата јавног надметања, а ако понуђач одмах не плати 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.

VII У случају да ни један од понуђача са одговарајућом понудом не уплати цену 
одмах по позиву јавног извршитеља, јавни извршитељ ће поступити у складу са чл. 97. Закона 
о извршењу и обезбеђењу.

VIII Купац преузима покретну сгвар од јавног извршитеља по исплати цене.

IX Заинтересовани купци су обавезни да пре одржавања јавног надметања уплате на 
име јемства 10% од процењене вредности покретне ствари, на наменски рачун јавног 
извршитеља бр. 205-179118-17 отворен код Комерцијалне банке а.д. Београд са напоменом 
Јемство за учествовање најавном надметању у предмету И.Ивк.бр. 4472/14“.

X 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.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог закључка није 
дозвољен правни лек у смислу 
чл. 39. ст. 7. ЗИО.


