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ОСНОВНИ СУД БОРУ
Пословни број: Н. ЊЊЦХА
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Извршни повериоци : КОД ФОЊЖЧЧХ ** 6д° крорх
Извршни дужник : ђ, (“Зао—&= Цкуоћр сам—о—

3 А К Л) У Ч А К

Продају се покретне ствари извршног дужника пописане на записнику од
ККОЖ && .године , према коме су пописане и процењене следеће покретне
ствари: _ ,фцџдеђч— ЖКЊ · процењена вредност:

1 ХБ'ВОФ–Ц.............. ...Бтхо.9....динара
2. Ч,.39.7–.'д}............. „Зађт .....динара
3. 130169 .а59х.п!?..динара
4. Б....ђошдд– ...Чхзаоушдинара

399599...дицара
32.39.91. динара
69.12.1137... динара„Џ,... ......................... динара

%.. ХБОО.ш'&ПМЛ—1......динара
Аје–56005!) ТБКХ ...динара

“?..Ч. динара
. Хоџом,... динара

ах— %Фохоо *
На првом јавном надметању почетна цена не може бити нижа од 60% од

процењене а на другом не може бити нижа од 30% од процењене вредности . .

Х Јавно надме ање ће се одржати ..2ж.03мћ°3.. „3.033. часова у Т.. .._Ж ........ ЊЊЖЈоЖХЊЊЊ Ж а“
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 купнем 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 ене.
* : А}Правна поука: !ш “'

“ . „·; ,“Против овог закључка није ,
*·

., &ЕОК'КПОЊ Л)
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА “~“? 0— шХ–Обг–Ха ђ

ОСНОВНИ (“УЛ БОРУ
Пословни број: 11.725150 ј“):_7
Лана,Ц,рХ~ *_* 2013.годинеБОР

2. коф; .

Извршни повериоци : КЧК–К %Чххххмц % кбдотхрчдђ
Извршни дужник: Асхжхд ћзхМЊО—„ЦО

ЗАКЊУЧАК

Продају се покретне ствари извршног дужника пописане на записнику од
ХК Ож && '.године , према коме су пописане и процењене следеће покретне
ствари: _ & тхе ,ЖЊ–е “ч“љо–“с'ц ЧЖЖЊ'Ех–ж О

пр цењена вредност:КМ— “433 цц'хм. км „„.......50355 ..... (!“—°:}
.............3“" .............динаратип.. ...динара

...динара
динара

...динара
динара
динара

......динара
1 2. ............................................................................................................... динара

На првом јавном Надметању почетна цена не може бити нижа од 60% од
процењене а на другом не може бити нижа од 30% од процењене вредности .

& Јавно надмета е ће се о ржати .2'3:.ЧЖ.}»З.....>ТХО..... часова уздржи
улКХТРљЗ. . ...ОМО .ЊЖЧ—„иг “

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 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 извршитсља по исплати цене.

Правна поука:
Против овог закључка није
дозвољен приговор.

».
дланом


