РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Ивана БУКАРИЦА БИУКОВИЋ
Именованa за подручје
Вишег суда у Београду и
Привредног суда у Београду
Македонска 32/1, Београд
Посл. бр. И.И. 128/2017
Дана 20.12.2017. године
Јавни извршитељ Ивана БУКАРИЦА БИУКОВИЋ, у поступку спровођења Решења о
извршењу које је донео Први основни суд у Београду, 5 Ии 4455/2017 од 14.02.2017. године,
по предлогу извршног повериоца мал. Ања Живковић из Београда,Нови Београд,
Милентија Поповића бр. 24/46, чији је законски заступник мајка Маријана Цветковић из
Београда, а коју заступа адвокат Ненад Илић из Београда, против извршног дужника
Владица Живковић из Београда, Скендер бегова бр. 39, ради наплате новчаног
потраживања, у складу са одредбом чл. 238 Закона о извршењу и обезбеђењу (''Службени
гласник РС'', бр. 106/2015), донела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I ОГЛАШАВА СЕ ДРУГА ЈАВНА ПРОДАЈА покретних ствари извршног дужника
пописаних на записнику o попису од 05.07.2015. године и записнику о процени од дана
13.07.2015. годинe, према којима су код извршног дужника пописане и процењене следеће
ствари:
1. Уметничка слика-два детета са црвеном
вредности 61.750,00 динара, маркица АА 33752

позадином,

процењене

2. Уметничка слика-уље на платну аутор Јована Здравковић процењене
вредности 37.050,00 динара, маркица АА 33754,
3. LG монитор, процењене вредности 6.175,00 динара, маркица АА 33754,
4. LG кућиште, процењене вредности 12.500,00 динара, маркица АА 33755,
5. Samsung TV, процењене вредности 12.500,00 динара, маркица АА 33756,
6. Комода, процењене вредности 18.525,00 динара, маркица АА 33757,
7. Огледало, процењене вредности 12.350,00 динара, маркица АА 33758,
8. Кухињска комода, процењене вредности 12.350,00 динара, маркица АА
33759,
9. Француски лежај, процењене вредности 24.700,00 динара, маркица АА
33760,
10. Уметничка слика-пејзаж,
маркица АА 33761,
11. Уметничка

слика-Пегаз,

процењене
процењене

вредности
вредности

7.410,00

динара,

24.700,00

динара,
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маркица АА 33762,
12. Црвена фотеља - 3 комада, процењене вредности 18.525,00 динара,
маркица АА 33763,
II На првом надметању почетна цена износи 70% од процењене вредности, а на другом
надметању почетна цена не може бити нижа од 50% од процењене вредности.
III

Трошкови извршења падају на терет извршног дужника.

IV Продаја покретних ствари обавиће се усменим јавним надметањем а друго надметање
ће се обавити дана 19.01.2018. године u 14 часова на адреси Јавног извршитеља у ул.
Македонска бр. 32/1, Београд.
V

Пописане покретне ствари су поверене извршном дужнику на чување.

VI Понудилац са највећом понудом дужан је да плати цену за покретну ствар у року који
не може бити дужи 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 се оглашава да је продаја без дејства према њему и ствар додељује 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 додељивању ствари. Ако ниједан понуђач не
плати понуђену цену у року, јавни извршитељ утврђује да јавно надметање није успело.
VII

Купац преузима покретну ствар од јавног извршитеља по исплати цене.

VIII Заинтересовани купци су обавезни да пре одржавања јавног надметања уплате на
име јемства 10% од процењене вредности ствари, на рачун јавног извршитеља Иване
Букарица Биуковић, број 285-2040310000029-85 код Sberbanke Srbija A.D.- Beograd
„јемство за учествовање на јавном надметању у предмету пословни број И. и. 128/17„ а лица
која претходно нису положила јемство не могу учествовати на јавном надметању.
IX
Страна лица (физичка и правна) могу учествовати на јавном надметању уколико
најкасније до надметања за продају предмета извршења, доставе јавном извршитељу
обавештење о узајамности које издаје Mинистарство правде Републике Србије.
X Сви учесници у јавном надметању морају са собом понети личну карту, а правна лица
решење о регистрацији фирме и овлашћење фирме да може учествовати на јавном
надметању.
XI Закључак о другој продаји усменим јавним надметањем објавиће се на огласној табли
Коморе јавних извршитеља, а странке могу о свом трошку да објаве закључак о продаји у
средствима јавног информисања, односно да о закључку о продаји обавесте лица која се
баве посредовањем у продаји непокретности.
Правна поука:
Против овог закључка
није дозвољен правни лек.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
Ивана Букарица Биуковић
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