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-49/2016
Дана 04.10.2018. године
Јавни извршитељ Ивана Букарица Биуковић у извршном предмету извршних поверилаца 1.Зоран
Поповић из Ветерника, ул. Светозара Милетића 59, 2. Зоран Тошић из Ветерника, ул. 9 Југовића 69, 3.
Александар Аранчић из Новог Сада, ул. Мише Димитријевића 58а, 4. Далибор Калиновић из Бегеча,
Краља Петра I 23, 5. Небојша Каурин из Новог Сада, Адице, Затска 3, и 6. Тихомир Симић из Новог Сада,
ул. Краљевића Марка 9/2, чији је заједнички пуномоћник Александар Илић, адвокат из Новог Сада, ул. Драге
Спасић број 3, 7. Драгољуб Николић из Крагујевца, ул. Подгоричка бр.31, и 8. Живоин Стојановић из
Крагујевца, ул. Октобарских жртава бр.22, чији је заједнички пуномоћник Марија Милетић, адвокат из
Крагујевца, Милутина Марковића бр. 1/27, 9. Предраг Синђелић из Вреоца, ул. Дише Ђурђевић бр.43, чији
је пуномоћник Ђорђевић Светлана, адвокат из Лазаревца, ул. Краља Петра I бр. 31/10, 10. Нобојша Ивковић
из Новог Београда, ул. Сремских одреда бр. 16, чији је пуномоћник Иво Јоксимовић, адвокат из Београда, ул.
Немањина бр. 4/1, против извршног дужника „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д, Београд, ул. Немањина 6, МБ:
20038284, ПИБ: 103859991, доноси:
ЗАКЉУЧАК
I ОГЛАШАВА СЕ ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА покретне ствари извршног дужника пописане на записнику
o попису од 02.10.2018. године, и то:
-

FINIŠER ZA ASFALT „DEMAG“ DF 115 C, пописна маркица бр. АА99328, који се налази у Руми,
ул. Августа Цесарца бб, процењене вредности 1.800.000,00 динара.

II На првом надметању почетна цена не може бити нижа од 60% од процењене вредности, што износи
1.080.000 динара.
III Продаја покретнe ствари усменим јавним надметањем ће се одржати дана 24.10.2018. године у 12:00
часова на адреси седишта јавног извршитеља у ул. Македонска бр. 32/1, Београд.
IV Заинтересовани купци су обавезни да најкасније један радни дан пре одржавања јавног надметања уплате
на име јемства 10% од процењене вредности ствари, на наменски рачун јавног извршитеља бр. 2852040310000029-85, са позивом на број предмета И.И. 49/2016, код Sberbank Srbija A.D.- Beograd, са
напоменом "јемство за учествовање на јавном надметању у предмету И.И. 49/2016".
V Лица која нису у року из претходног става овог закључка уплатила јемство немају право учествовања на
надметању.
VI 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.
VII Понуђач са најбољом понудом дужан је да плати цену за покретну ствар одмах након објављивања
резултата јавног надметања, а ако понуђач не плати одмах по позиву, други понуђач ће бити оглашен купцем
и платити ону цену коју је он понудио, а исто правило се примењује и на трећег понуђача.

VIII Купац преузима покретну ствар од јавног извршитеља по исплати цене. Покретна ствар се продаје у
виђеном стању. Евентуални припадајући порези и трошкови који произилазе из продаје у целости сноси
купац.
IX Јавни извршитељ ће након предаје ствари доставити извршном повериоцу образложни закључак о
намирењу и пренети на рачун извршног повериоца укупан износ постигнуте цене умањен за неплаћене
трошкове поступка пред јавним извршитељем у висини награде за успешност спровођења извршења као
и друге трошкове спровођења извршења пред јавним извршитељем.
X Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог односно трећег најповољнијег
понудиоца, јемство се враћа најкасније у року од 2 радна дана од дана јавног надметања.
XI У случају да ниједан од понуђача са одговарајућом понудом не уплати цену одмах по позиву, јавни
извршитељ ће поступити у складу са чланом 97. Закона о извршењу и обезбеђењу.

ПРАВНА ПОУКА
Против овог закључка није дозвољен приговор.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
Ивана Букарица Биуковић

