РЕП УБЛИКАСРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШ ИТЕЉ СРЋАН 1У1ИЛАДИНОВ
Нменован за подручје Вишег суда у Суботнци и Привредног суда у Суботнцн
Суботина, Пушкинов грг бр. 5, улаз 3, 1. спрат, стан.бр.15
Посл.бр. И.ИВ-160/2018
Ндент. број предмета 58-02-00160-18-0242
Дана: 19.04.2019. године
Јавни Н5вршител3 Привредног суда у Суботици Срђан Миладинов, у извршном посгугтку
повериоиа: LIV GRAF DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROM ET ROBA I
Г-Н1Д'€А, S l BOTiCA, Суботица, ул. Јожефа Атиле бр. 36, МБ 08679720, ПИБ 100849329. број
А%
-i код банке КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д, БЕОГРАД, чији је иуномоћннк адв. Саеттатт;
а. Кумичићева 3,
Јужннка: LOGOS-PRINT DOO TOTOVO SELO, Тотово Село, ул. Кошутова бр. 4a. Мб
216639, ради спровођења извршења одређеног Решењем о извршењу Прнвредног с>да *
И Ив-367/2018 од 28.09.2018. године, дана 19.04.2019. голине, доноси следећи:
ЗАКЉУЧАК
ОГЛАШАВА СЕ ДРУГА ЈАВНА ПРОДАЈА путем усменог јавног надметања иохретинх стварн
на штиснику од 28.02.2019. године, и то:
L МАШИИА ЗА САВИЈАЊЕ И ХЕФТАЊЕ „STAHL & СО“ ТИП K72/4KLL СА МОТОРОМ :
б|тср! воштсне маркние: 1519.
пџт%т»&т 'мш ш тхг нзноси 300.000,00 динара,
2. МАШННД ЗА ШТАМПУ HEIDELBERG SORMZ 526 282 СА ОРМАНОМ ЗА СТРУЈУ : број
т т ж ш м/дркние: 1521.
š&peatmст износн 1.200.000,00 динара,
' 3, МЛМШМА ЗА ПРИПРЕМУ ЗА ШТАМПУ ANITEC 950-23 OL; број пописне маркине: 1522.
ipeiM oci изиосн 350.000,00 динара,
■Џжвшу cs с тога за?5рањује свако раснолаган.е попнсаним стварима.
Vkms рссл гт?Л'т одржаће се дана 17.05.2019. годнне, са почстком- у 10,00 часова у кагшеларнјн
Мнладинова. на адреси Пушкинов трг бр. 5. улаз 3, !. сират. стан.бр. 15. те се овнм
на jasH-у пр-одају.
•тетању почетна пена износи 50% од проиењене вреаности.
JLMCITICL Нд твндм игометању могу као понудиопи да учествују само дицз која с> положпда јем-ство
дл ! t% од дркдењене вреднскгти покретних ствари које су предмет ородак и то упдаток иа
ддвккг !гшршитежз број 330-15008374-39 којт: се води код CREDIT AGRICOLE БА.НКА
C F S iiJA А..Д. НОВИ САД сд шмшменом „јемство :ia јавно надметање - И.ШСШТЗШНг i?
Comsrsrt ш т м €ш м % е г ш џ т т ко.|е жегге лл се на.тмећу Сиа прнмер: 1. 2, З...Г Јсккдво се може уп :ш ~ н 'т
пцкжтшЏ т
џт т п иждметања. Ли-цз којз на навелени нзчин ш су }'шш«да јемствк к ло
.....
:■■■■лгдз ггсу достдвкдз дохаз о ушати. нс мо-гу у-чествоватг у лр-лом шетгч
v

джкка

Тедед у ш т ш ш љ ';Д т-сдудс:

с> к у (.TAcmm е i p'snscvTiv« с> ,:ег у

{Лтљшљ. и р љ т н љ тр-г Лр. 5. улга ?. ;. агџ:а\ сгзи.Ор. 1У

1сл. 024/553.- 2AG

СрУсн А г с т л д т ч

Извршни поверилац и заложни извршни поверилац не полажу јемство ако њихова пограживања досежу
изиос јемства и ако би, с обзиром на њихов редослед намирења и процењену вредност покретности. ип •.
јемства могао да се намири из продајне цене.
Јавни извршитељ ће заинтересованим лицима дати информације у вези са покретним стварима које с;предмет продаје сваког радног дана у периоду од 08,00 до 16,00 часова у канцеларији Јавног извршитеља
адреси Пушкинов трг бр. 5, улаз 3, 1. спрат, стан.бр.15, у Суботици.
Трошкове припадајућег пореза на пренос права својине покретних ствари које су предмет иродаје снсчи
купац.
Покрегне 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 ствари и то на наменски рачун Јавног извршител»а
број 330-15008374-39 који се води код CREDIT AGRICOLE БАНКА СРБИЈА А.Д. НОВИ САД са
позивом на број предмета И.ИВ-160/2018.
Ако најповољнији понудилац са јавног надметања не плати понуђену цену у остављеном рок>.
закључком се оглашава да је продаја без правног дејаства према том купцу и покретна ствар се додељу е
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
иогодбом, у распону од објављивања закључка о продаји на јавном надметању, па до доношења закључка о
додељивању покретних ствари после јавног надметања. шш доношења закључка којим се утврђује да друго
јавно надметање 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 јс
дозвољен док не почне друго јавно надметање.
Закључак о продаји објавиће се на огласној табли Ко.море јавних извршитеља и на други уобичајен
начин, с тим да извршни поверилац може о свом трошку да исти објави и у средствима јавиог обавештавања.
Образложење
Решењем о извршењу Привредног суда у Суботици . посл.бр. ИИв-367/2018 од 28.09.2018. године.
одређено је извршење ради намирења новчаног потраживања нзвршног повериоца у износу од 598.313.52
динара са припадајућим каматама и трошковима поступка извршења.
Дана 28.02.2019. године јавни извршитељ је пописао покретне ствари 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 другом
јавном надметању износи 50% процењене вредности.
Имајући у виду наведено, одлучено је као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Прогив овог закључка није
дозвољен приговор.

Јанни изиршитељ за подручје Вишег суда у Суботшш и IЈривредног суда у Суботици Срђан Миладинов
Суботнца. Пушкинов трг бр. 5, улаз 3, 1. снрат, стан.бр. 15
Тел. 024/553-230

