РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Ивана БУКАРИЦА БИУКОВИЋ
Именпванa за ппдручје
Вишег суда у Бепграду и
Привреднпг суда у Бепграду
Македпнска 32/1, Бепград
Ппсл. бр. И.И. 128/2017
Дана 15.11.2017. гпдине
Јавни извршитељ Ивана БУКАРИЦА БИУКОВИЋ, у ппступку спрпвпђеоа Решеоа п
извршеоу кпје је дпнеп Први пснпвни суд у Бепграду, 5 Ии 4455/2017 пд 14.02.2017. гпдине,
пп предлпгу извршнпг ппверипца мал. Аоа Живкпвић из Бепград,Нпви Бепград, Милентија
Ппппвића бр. 24/46, чији је закпнски заступник мајка Маријана Цветкпвић из Бепграда, а кпју
заступа адвпкат Ненад Илић из Бепграда, прптив извршнпг дужника Владица Живкпвић из
Бепград, Скендер бегпва бр. 39, ради наплате нпвчанпг пптраживаоа на неппкретнпсти
извршнпг дужника, у складу са пдредбпм чл. 238 Закпна п извршеоу и пбезбеђеоу
(''Службени гласник РС'', бр. 106/2015), дпнела је дана 15.11.2017. гпдине, следећи

ЗАКЉУЧАК

I ОГЛАШАВА СЕ ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА ппкретних ствари извршнпг дужника ппписаних на
записнику o пппису пд 05.07.2015. гпдине и записнику п прпцени пд дана 13.07.2015. гпдинe,
према кпјима су кпд извршнпг дужника ппписане и прпцеоене следеће ствари:
1. Уметничка слика-два детета са црвенпм ппзадинпм, прпцеоене вреднпсти 61.750,00
динара, маркица АА 33752
2. Уметничка слика-уље на платну аутпр Јпвана Здравкпвић прпцеоене вреднпсти
37.050,00 динара, маркица АА 33754,
3. LG мпнитпр, прпцеоене вреднпсти 6.175,00 динара, маркица АА 33754,
4. LG кућиште, прпцеоене вреднпсти 12.500,00 динара, маркица АА 33755,
5. Samsung TV, прпцеоене вреднпсти 12.500,00 динара, маркица АА 33756,
6. Кпмпда, прпцеоене вреднпсти 18.525,00 динара, маркица АА 33757,
7. Огледалп, прпцеоене вреднпсти 12.350,00 динара, маркица АА 33758,
8. Кухиоска кпмпда, прпцеоене вреднпсти 12.350,00 динара, маркица АА 33759,
9. Француски лежај, прпцеоене вреднпсти 24.700,00 динара, маркица АА 33760,
10. Уметничка слика-пејзаж, прпцеоене вреднпсти 7.410,00 динара, маркица АА 33761,
11. Уметничка слика-Пегаз, прпцеоене вреднпсти 24.700,00 динара, маркица АА 33762,
12. Црвена фптеља - 3 кпмада, прпцеоене вреднпсти 18.525,00 динара, маркица АА
33763,
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II
На првпм надметаоу ппчетна цена изнпси 70% пд прпцеоене вреднпсти, а на другпм
надметаоу ппчетна цена не мпже бити нижа пд 50% пд прпцеоене вреднпсти.
III

Трпшкпви извршеоа падају на терет извршнпг дужника.

IV Прпдаја ппкретних ствари пбавиће се усменим јавним надметаоем а првп надметаое ће
се пбавити дана 20.12.2017. гпдине u 14 часпва на адреси Јавнпг извршитеља у ул.
Македпнска бр. 32/1, Бепград.
V

Ппписане ппкретне ствари су ппверене извршнпм дужнику на чуваое.

VI Ппнудилац са највећпм ппнудпм дужан је да плати цену за ппкретну ствар у рпку кпји не
мпже бити дужи пд 15 дана пд дана дпнпшеоа закључка п дпдељиваоу ппкретне ствари, а
акп најппвпљнији ппнудилац с јавнпг надметаоа не плати ппнуђену цену у рпку, закључкпм се
пглашава да је прпдаја без дејства према оему и ствар дпдељује другпм пп реду ппнудипцу уз
пдређиваое рпка за плаћаое ппнуђене цене и такп редпм дпк се не исцрпе сви ппнудипци са
списка из закључка п дпдељиваоу ствари. Акп ниједан ппнуђач не плати ппнуђену цену у рпку,
јавни извршитељ утврђује да јавнп надметаое није успелп.
VII

Купац преузима ппкретну ствар пд јавнпг извршитеља пп исплати цене.

VIII Заинтереспвани купци су пбавезни да пре пдржаваоа јавнпг надметаоа уплате на име
јемства 10% пд прпцеоене вреднпсти ствари, на рачун јавнпг извршитеља Иване Букарица
Биукпвић, брпј 285-2040310000029-85 кпд Sberbanke Srbija A.D.- Beograd „јемствп за
учествпваое на јавнпм надметаоу у предмету ппслпвни брпј И. и. 128/17„ а лица кпја
претхпднп нису пплпжила јемствп не мпгу учествпвати на јавнпм надметаоу.
IX Страна лица (физичка и правна) мпгу учествпвати на јавнпм надметаоу укпликп најкасније
дп надметаоа за прпдају предмета извршеоа, дпставе јавнпм извршитељу пбавештеое п
узајамнпсти кпје издаје Mинистарствп правде Републике Србије.
X
Сви учесници у јавнпм надметаоу мпрају са спбпм ппнети личну карту, а правна лица
решеое п регистрацији фирме и пвлашћеое фирме да мпже учествпвати на јавнпм
надметаоу.
XI Закључак п првпј прпдаји усменим јавним надметаоем пбјавиће се на пгласнпј табли
Кпмпре јавних извршитеља, а странке мпгу п свпм трпшку да пбјаве закључак п прпдаји у
средствима јавнпг инфпрмисаоа, пднпснп да п закључку п прпдаји пбавесте лица кпја се баве
ппсредпваоем у прпдаји неппкретнпсти.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
Прптив пвпг закључка
није дпзвпљен правни лек
Ивана Букарица Биукпвић
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