РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЛАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СРЋАН МИЛАДИНОВ
Именован за подручје Вишег суда у Суботнцн н Привредног суда у Суботнци
Суботина, Пушкннов трг бр. 5, улаз 3, 1. спрат, стан.бр.15
Посл.бр. И.ИВК-150/2018
Идент. број предмета 77-03-00150-18-0242
Дана:09.04.2019. годнне
Јавнн извршитељ Срђан Миладинов, поступајућн у изврпјном поступку no предлогу за извршењс на
основу веродостојне исправе пзвршног повериоиа JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD 1
KANALIZACUA, SUBOTICA, Суботииа, ул. Трг Лазара Нешића бр. 9/А, МБ 08065195, ПИБ 100838486,
против извршног дужнпка, Иван Стрнжић, Суботииа, ул. Адачка бр. 2, ЈМБГ 2109931820094, ради намнрен.а
повчаног потраживаља извршног повериоиа насталог из комуналних и сродних делатпости, 09.04.2019.
године, доноси
3 А КЉ УЧ А К
ОГЛАШАВА СЕ ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА путем усменог јавног надметања покретнпх стварп
пописаннх на записнику од 05.11.2018. године, и то:
1. КЛИМА УРЕЋАЈ „ VOX“ ; број попнсне маркнце: 0958.
Пронељена вредност пзноси 15.000,00 дннара,
2. МЕШАЛИЦА ЗА БЕТОН „ALTRAD “ ; број пописне маркине: 0959.
Процељена вредност нзносн 15.000,00 динара.

Дужнику се с тога забрањује свако расиолагаље пописаним стварнма.
Прва јавна продаја одржаће се дана 08.05.2019. годнне, са почетком у 12,00 часова у канцедарији
Јавног извршитеља Срђана Миладннова, на адреси Пушкинов трг бр. 5, улаз 3, 1. спрат, стан.бр.15 у
Суботици, те се овпм закључком позивате на јавну продају.
На првом надметаљу почетна нена износи 70% од пронељене вредностн.
ЈЕМСТВО: На јавном надметању могу као понудиоци да учествују само лииа која су положила јемство
у износу од 10% од процењене вредности покретних ствари које су предмет продаје и то уплатом на
наменскн рачун Јавиог пзвршител.а број 330-15008374-39 који се води код CREDIT AGRICOLE БАНКА
СРБИЈА А.Д. НОВИ САД са напоменом „јемство за јавно надметање - И.ИВК-150/2018“, н навођсљсм
бројева погшсаннх стварн за које желе да се налмећу (на прнмер: 1,2...). Јемство се може уплатптп
најкасније до објављнваља јавног надметаља. Лица која на наведени начпн нису уплатила јемство н до
објављивања јавног надметаља ннсу доставила доказ о уплати, не могу учествовати у првом јавном
надметању.
Извршни поверилац и заложнп извршни поверплац не полажу јемство ако њихова потраживања досежу
износ јемства и ако би, с обзиром на њпхов редослед намирења п процењену вредност покретности, износ
јемства могао да се памири из продајие пене.
Јавни извршитељ ће заинтересованим лицнма дати информације у вези са покретшш стварима које су
предмет продаје сваког ралног дапа у перноду од 08,00 до 16,00 часова у капцеларијп Јавног нзврпштеља на
адреси Пушкинов трг бр. 5, улаз 3, 1. спрат, стан.бр.15, у Суботипи.

Јашш iniipiiiineji, за подручје Вншсг суда у Субопши и Привредног суда у Суботшш Срђан Миладипов
СХ бопша, 1!ушкннов трг бр. 5, удаз 3. 1. спрат, сган.бр.15

Тсл. 02-1/553-230

Трошкове припадајућег пореза на пренос права својине покретних ствари које су предмет продаје сноси
купац.
Покретне ствари које су предмет продаје купују се у виђеном стању.
Понудилац са највишом понудом дужан је да уплати цену за покретне ствари које су предмет продаје
одмах по доношењу закључка о додељивању покретних сгвари и то на наменски рачун Јавног извршитеља
број 330-15008374-39 који се води код CREDIT AGRICOLE БАНКА СРБИЈА А.Д. НОВИ САД са
позивом на број предмета И.ИВК-150/2018.
Ако најповољнији понудилац са јавног надметања не плати понуђену цену у остављеном року,
закључком се оглашава да је продаја без правног дејаства према том купцу и покретна ствар се 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 покретне ствари.
У случају да ниједан понуђач не плати понуђену цену у року Јавни извршитељ ће поступити у складу са
чланом 241. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 106/2015) и утврдити да јавно
надметање није успело.
Извршни поверилац и извршни дужник могу се споразумети о продаји покретних ствари непосредном
погодбом, у распону од објављивања закључка о продаји на јавном надметању, па до доношења закључка о
додељивању покретних ствари после јавног надметања, или доношења закључка којим се утврђује да друго
јавно надмегање није успело. Споразум није могућ док траје јавно надметање, а ако се ствар прода на првом
јавном надметању - док се не утврди да оно није успело, иако је ствар продата. Након тога, споразум је
дозвољен док не почне друго јавно надметање.
Закл>учак о продаји објавиће се на огласној габли Коморе јавних извршитеља и на други уобичајен
начин, с тим да извршни поверилац може о свом трошку да исти објави и у средствима јавног обавештавања.
Образложење
Извршни поверилац је дана 28.03.2018. године поднео предлог за извршење на основу домаће
веродостојне исправе ради измирења потраживања по основу комуналних и сродних делатности, против горе
иаведеног извршног дужника
Решењем о извршењу И.ИВК-150/2018 од 05.04.2018. године одређено је извршење ради намирења
новчаног нотраживања извршног повериоцау износу од 10.885,59 динара.
Дана 05.11.2018. године јавни извршитељ је пописао покретне сгвари на адреси извршног дужника и
утврдио њихову тржишну вредност.
Одредбом чл. 242 те чл.178 Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је. да продајна цена на првом
јавном надметању износи 70% процењене вредности.
Имајући у виду наведено, одлучено је као у изреци.
.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог закл>учка није
дозвољен приговор.

Јавни извршитељ за нодручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици Срђан Миладинов
Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз 3, 1. спрат, стан.бр.15

'Гел. 024/553-230

