РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Ивана Букарица Биуковић
Именована за подручје Вишег суда у
Београду и Привредног суда у Београду
Македонска 32/1, Београд
Посл.бр. И.И-126/17
Дана 25.07.2018. године
Јавни извршитељ Ивана Букарица Биуковић, из Београда у извршном предмету извршних поверилаца
Драгољубa Којићa, Краљево, ул. Душана Карапанџића бр. 21/5, и Драгана Милићевића, Витковац, село
Печеног, чији је пуномоћник адв. Гордана Весковић, Београд, Љутице Богдана 1а, против извршног дужника
MIELMONTAŽA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH
POSTROJENJA, BEOGRAD (ZEMUN) - U LIKVIDACIJI, Београд Земун, ул. Марије Бурсаћ бр. 42, МБ
07077742, ПИБ 101516248, чији је заступник Небојша Антић - ликвидациони управник, ради наплате
новчаног потраживања, у складу са чл. 238. Закона о извршењу и обезбеђењу, дана 25.07.2018. године,
доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
I
ОГЛАШАВА СЕ ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА покретних ствари извршног дужника пописаних на
записнику o попису од 25.05.2017. године, и то:
-

камиона - аутодизалице марке: KAMAZ, регистарске ознаке BG-181-EZ, година производње 2001,
пописна маркица број АА 33905, процењене вредности 4.000.000,00 динара,
виљушкара марке ATLET, носивост 15 тона, година произвoдње 1982, пописна маркица АА 33906,
процењене вредности 2.500.000,00 динара,
компресора за ваздух WOMAX, тип W-DK 8200 B, 200 литара, пописна маркица АА 33907,
процењене вредности 60.000,00 динара.

II На првом усменом јавном надметању почетна цена не може бити нижа од 70% од процењене вредности
покретних ствари.
III Продаја покретних ствари усменим јавним надметањем ће се одржати на адреси седишта канцеларије
јавног извршитеља, дана 19.09.2018. године у 12:00 часова, у улици Македонска бр. 32/1, Београд.
IV Право учешћа на јавном надметању имају лица која положе јемство у висини од 10% процењене вредности
предметних покретних ствари, најкасније један радни дан пре одржавања јавног надметања уплатом на
наменски рачун јавног извршитеља бр. 285-2040310000029-85, са позивом на број предмета И.И 126/2017,
код Sberbank Srbija A.D.- Beograd, са напоменом "јемство за учествовање на јавном надметању у предмету
И.И 126/2017“.
Извршни поверилац и заложни поверилац не полажу јемство ако њихова потраживања досежу износ јемства
и ако би, с обзиром на њихов редослед намирења и процењену вредност, износ јемства могао да се намири
из продајне цене.
V Понудилац коме је додељена покретна ствар дужан је да уплати понуђени износ (цену), умањен за износ
јемства, у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању покретне ствари на наменски рачун
јавног извршитеља Иванe Букарица Биуковић, број рачуна: 285-2040310000029-85 отворен код Sberbank
Srbija A.D.- Beograd, са позивом на број предмета И.И 126/2017, код Sberbank Srbija A.D.- Beograd, са
напоменом "уплата остатка продајне цене на јавном надметању у предмету И.И 126/2017“.
VI Ако најповољнији понудилац с јавног надметања не плати понуђену цену у року из претходног става овог
закључка, 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 Ако више лица буде учествовало на јавном надметању, понудиоцима чија понуда није пуноважна или
која није прихваћена вратиће се јемство, одмах после закључења јавног надметањa, осим другом и трећем по
реду понудиоцу, којима ће се јемство вратити када најповољнији понудилац плати понуђени цену у року, а
трећем по реду понудиоцу када други по реду понудилац плати понуђену цену у року. Из јемства понудиоца
који није платио понуђену цену намирују се трошкови јавног надметања и разлика између цене коју је
понудио и плаћене цене. Ако прва три понудиоца не плате понуђену цену у року, из њиховог јемства
намирују се трошкови другог јавног надметања и разлика у цени постигнута на првом и другом јавном
надметању.
VIII Покретне ствари могу да се продају непосредном погодбом по споразуму странака који је могућ у
распону од објављивања овог закључка о продаји на јавном надметању, па до доношења закључка о
додељивању после јавног надметања или доношења закључка којим се утврђује да друго јавно надметање
није успело. Споразум није дозвољен док траје јавно надметање, а ако се покретна ствар прода на првом
надметању док се не утврди да оно није успело иако је ствар продата зато што прва три понудиоца нису
платила цену коју су понудили у року. После тога, споразум је опет дозвољен док не почне друго јавно
надметање. Споразумом странака одређују се рок за закључење уговора о продаји непосредном погодбом и
продајна цена, која не може бити нижа до 50% процењене вредности, а могу да се одреде и други услови.
Одмах после споразума странака доноси се закључак о продаји непосредном погодбом по споразуму
странака, којим се одређују и рок за закључење уговора и рок за плаћање продајне цене.
IX Закључак о првој продаји 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.

ПРАВНА ПОУКА
Против овог закључка није дозвољен приговор.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
Ивана Букарица Биуковић

