РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СРЂАН МИЛАДИНОВ
Именован за подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
Суботииа, Пушкинов трг бр. 5, улаз 3, 1. спрат, стан.бр.15
Посл.бр. И.И-33/2018
Идеит. број предмета 78-01-00033-18-0242
Дана: 21.01.2019. године

извршитељ Вишег суда у Суботици Срђан Миладинов, у извршном поступку Извршног
повершша: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ п.у., Београд, ул. Милентија Поповића бр. 56, МБ
(То,л- 2 _, ПИБ 101727995, број рачуна 220-68425-69 који се води код банке PRO CREDIT BANK А.Д.
Б1 О! \Д. чији је пуномоћник адв. Весна Радоман - Улепић, Београд, Београдска 70,
пр."

Инцнпног дужника: Ласло Киш, Суботица, ул. Вука Караџића бр. 14, ЈМБГ 1309972820010, ради
спгш.оћења извршења одређеног Решењем о извршењу Основног суда у Суботици посл.бр. И И-200/2018 од
0-i (>5 2018. године, дана 21.01.2019. године, доноси следећи:
ЗАКЉУЧАК
ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРОДАЈА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ покретних ствари извршног дужника
Ласло Киш, Суботица, ул. Вука Караџића бр. 14, ЈМБГ 1309972820010, пописане и процењене на Записнику
о попису и процени посл. бр. И.И-33/2018 од 13.10.2018. године, и то:
1. ВЕШ МАШИНА „ ВЕКО“ 5kg ; број пописне маркице: 0896.
Проиењена вредност износи 12.000,00 динара
2. ДРВЕНИ ГАРДЕРОБЕР ; број пописне маркице: 0897
Проиењена вредност износи 15.000,00 динара
3. LCD ТЕЛЕВИЗОР ,,LG“ ; број пописне маркице: 0898.
Процењена вредност износи 25.000,00 динара
4. ДРВЕНА КОМОДА ; број пописне маркице: 0899.
Процењена вредност износи 5.000,00 динара
5. МИКРОТАЛАСНА ПЕЋ ; број пописне маркице: 0900.
Процењена вредност износи 3.000,00 динара
ОДРЕЂУЈЕ СЕ рок за закључење уговора о продаји претходно наведене покретне ствари која је
предмет извршења до дана 20.02.2019. године.
ПОЗИВАЈУ СЕ потенцијални купци претходно наведених покретних ствари да до дана 08.02.2019.
године v 14,00 часова доставе Јавном извршитељу Срђану Миладинову, Пушкинов трг бр. 5, улаз 3, 1.
спрат, стан.бр.15, Суботица, писане понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом
претходно наведене покретних ствари које су предмет извршења и да у горе наведено време приступе у
канцеларију Јавног извршитеља, ради отварања понуда.

УПОЗОРАВАЈУ СЕ потенцијални купци који су доставили писане понуде за закључење уговора о
продаји претходно наведене покретне ствари, да њихов изостанак у горе наведно време не оллаже
отварање понуда и закључење уговора еа најповољнијим понудиоцем.
Почетна цена ствари не може бити нижа од 50% од процењене вредности ствари.
Цена покретних ствари ее слободно уговара, а рок за плаћање цене не може бити дужи од 15 дана од дана
доношења Закључка о додељивању покретних ствари.
Ако уговор о продаји непосредном погодбом по избору извршног повериоца не буде закључен > пок>.
јавни извршитељ утврђује да ствар није продата непосредном погодбом по избору извршног повериоца. 5' гом

случају, извршни поверилац позива се да у року од осам дана захтева намирење преносом права свс>
покретним стварима, а ако пропусти рок, извршни поступак се обуставља.
Закључак о продаји непосредном погодбом објавиће се на огласној табли Коморе јавних изврипг
на други уобичајен начин, с тим да извршни поверилац може о свом трошку да исти објави и у cpe-.u
јавног обавештавања.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог закључка није дозвољен
правни лек.

Јавни извршн i ељ
__________ *
Срђан Миладинов

v

