РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Ивана Букарица Биуковић
Именована за подручје
Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Македонска бр. 32/1, Београд
Посл. бр. И.И 222/2015
Дана: 18.11.2016. године
Jaвни извршитељ Ивана Букарица Биуковић, поступајући у извршном поступку у коме је извршни
поверилац Живота МИЛАНОВИЋ из Београда, ул. Јурија Гагарина 92/6, 11070 Нови Београд, против
извршног дужника Витомира ВУКОИЧИЋА, ул. Недељка Гвозденовића 4/3 11070 Нови Београд, ЈМБГ:
0810943784517, кога заступа адвокат Јован Скакић из Београда, улица Мачванска 20, у предмету извршења
које је одређено Решењем о извршењу Трећег основног суда у Београду, 6 ИИ 514/15 од 01.10.2015. године,
ради извршења на покретним стварима извршног дужика, доноси дана 18.11.2016. године
ЗАКЉУЧАК
1. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ закључак овог јавног извршитеља И.И 222/2015 од 10.11.2016. године,
којим је одређена прва продаја усменим јавним надметањем покретне ствари извршног дужника.
2. ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРВА ПРОДАЈА УСМЕНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ покретне ствари
извршног дужника која је пописана на записнику о попису и процени И.И 222/2015 од 26.04.2016. године,
према којима су пописане и процењене следеће покретне ствари:
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1
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вредности у
рсд
240.000,00

3. На првом надметању почетна цена не може бити нижа од 60% од процењене вредности.
4. Трошкови израде и доставе овог закључка у износу од 2.664,14 динара, сматрају се трошком извршног
поступка и падају на терет извршног дужника.
5. Продаја покретних ствари усменим јавним надметањем ће се одржати дана 09.12.2016. године у 12:00
часова на адреси седишта јавног извршитеља у ул. Македонска бр. 32/1, Београд.
6. 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 222/2015, код Sberbank Srbija A.D.- Beograd, са
напоменом "јемство за учествовање на јавном надметању у предмету И.И 222/2015.
7. Лица која нису у року из претходног става овог закључка уплатила јемство немају право учествовања
на надметању.
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8. 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.
9. 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.
10. Купац преузима покретну ствар од јавног извршитеља по исплати цене. Сви предмети продаје јавним
надметањем продају се у виђеном стању. Евентуални припадајући порези и трошкови који произилазе из
продаје у целости сноси купац.
11. Јавни извршитељ ће 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 извршитељем, а у свему у складу са Правилником о Тарифи о наградама и
накнадама трошкова за рад извршитеља.
12. 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.
13. 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.
Образложење
Јавни извршитељ је закључком И.и 222/15 од 10.11.2016. године заказао прву продају усменим јавним
надметањем покретних ствари извршног дужника за дан 10.11.2016. године, чиме је начинио очигледну
грешку у писању, будући да је као дан одржавања усменог јавног надметања назначио дан доношења
закључка.
С складу са наведеним, јавни извршитељ је донео одлуку као изреци овог закључка.

Поука о правном леку:
Против овог закључка
није дозвољен приговор.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
Ивана Букарица Биуковић
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