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ОСНОВНИ СУД БОРУ
Пословни број: И; "ЗЊЦКЗ:
Дана, У}, ок.»х ,— 20|Зтодинс
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Продају се покретне ствари извршног дужника пописане на записнику од
ККОЖ && .подине , према коме су пописане и процењене следеће покретне
ства и:р

ФхџњТ—СЊ ЖКЊ · процењена вредност:
1. “5,901“..........................“Види“ ................. Бтхп.9....динара
2. (љ.3.9..7←5}. .....................................ТГХЊ.........................3 ... ...динара
3. 9–307–66 .................................... ХХ–.........................8.59ва9..динара
4. С....З)о.?.}3=. ← .......................“&5Ца?....динара
5. Њ...ћ©..2,8н5.5„ ........................399;оп...динара
6. ХОХХХЈМЗ 2,39.пн.. динара
7. ХБ..Ж&...О.'2_3................................ . “99.112... динара„„Бој. ......................... динара

ХБОЊМШММЗ......динара
&5 ...динара

11. '2...'/..·9.Њ.„.3.ц.„ез}7ћ................... ...динара
12.Б:МК}ЖЗЗЧС................................... ...динара“>. '2– чи “ш. заз– –о← ево.“ ·“–

На првом јавном надметању почетна цена не може бити нижа од 60% од
процензене а на другом не може бити нижа од 30%

одхпцроцеаен'е вредности .?·» авно надм ање ће се од жати ..-.. ». . ..·.... часова ..

Наведене п описане ствари могу се видети на датој адреси непосредно пре
почеткајавногнадметања .

Понуђач са највећом понудом дужан је да плати цену за покретну ствар одмах
након објављивања резултата јавног надметања а ако понуђач не плати одмах по позиву
суда, други понуђач ће бити проглашен купцем и платити ону цену коју је он понудио а
исто правило се примењује и на остале понуђаче.

У случају да ниједан од понуђача са одговарајућом понудом не уплати цену
одмах по позиву суда, суд односсно судски извршитељ ће поступити у складу са чл.97
Закона о извршењу и обезбеђењу,

Купац преузима покретну ствар од судског извршитеља по исплати цене.
„ ,

Правна поука:
Против овог закључка није
дозвољен приговор,
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ОСНОВНИ СУД БОРУ
Пословни број: И. (Е!–50 “%
Лана, ЗБЦрЊ 20 ђтодине
БОР

Извршни повериоци : КахХХ %ЧХЖЧЧХ; && кбттхсоођ
Извршни дужник : АСЖЖЖ ћФЊМшЦХЗ

ЗАКЊУЧАК

Продају се покретне ствари извршног дужника пописано на записнику од
ХК (“~ && .године , према коме су пописане и процењене следеће покретне
ствари: *. _ ·дц ,%М–а ~ц9°°'“'°'* (“***—←"1 ' * О п цењена вредност:6? К'Ба– Мета ЊЧ-Х“К>ФАБС ш. ата.ММ

...........................динара20 овддџ .динара
?. . . динара

динара
динара

На првом јавном надметању почетна цена не може бити нижа од 60% од
процењене а на другом не може бити ниже о · 10% од процењене вредности .

& Јавно адметаље ће се о ржатн ХХ“: (З.К'1„„.~&„ХО ..... часова учђи...
Наведене п описане ствари могу се видети на датој адреси непосредно пре

почетка јавног надметања .

Понуђач са највећом понудом дужан је да плати цену за покретну ствар одмах
након објављивања резултата јавног надметања а ако понуђач не плати одмах по позиву
суда, други понуђач ће бити проглашен купцем и платити ону цену коју је он понудио &

исто правило се примењује и на остале понуђаче.
У случају да ниједан од понуђача са одговарајућом понудом не уплати цену

одмах по позиву суда, суд односсно судски нзвршитељ ће поступити у складу са чл.97
Закона о извршењу и обезбеђењу.

Купац преузима покретну ствар од судског извршитеља по и, лати цене.

Правна поука: „
Против овог закључка није ““."; '

„

дозвољен приговор. д'


