
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН РАКОЧЕВИЋ 

Таткова 12 

18400 Прокупље 

Телефон: 027/328-245 

Број предмета: И.И-592/2019 

Дана: 08.11.2019. године 

 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Иван Ракочевић у извршном предмету 

Извршног повериоца: Ранко Нонић, Јаково, ул. Браће Ђорђевића бр. 56, ЈМБГ 

2509979710221 чији је пуномоћник адв. Јасмина Ж. Поповић, Београд, Омладинских бригада 7ђ/5 

против, 

Извршног дужника: Александар Савић, Блаце, ул. Војводе Степе бб, ЈМБГ 

1105992733519 ради спровођења извршења одређеног Решењем Основног суда у Куршумлији 2 

ИИ-197/2019 од 09.04.2019. године, као и на основу Решења о накнади трошкова овог јавног 

извршитеља И.И-592/2019 од 14.10.2019. године, на основу члана 23.и 236. Закона о извршењу и 

обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 106/2015 и 106/2016), доноси следећи: 

          ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ 

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ прва јавна продаја путем јавног надметања покретне ствари извршног 

дужника пописане и процењене на записнику од 26.07.2019. године и то: 

 

Редни број Врста и ознака покретних ствари Ком. Вредност 

         1. Телевизор марке „VOX“     1 8.400,00динара 

         2. 

 

Угаона гарнитура 

 

    1 

 

42.000,00динара 

 

 

II  Покретне ствари које су предмет продаје остављене су на чување, на адреси Блаце, ул. Војводе 

Степе бб,  

III Обавештавају се странке да је споразум о продаји покретности непосредном погодбом могућ 

у распону од објављивања закључка о продаји покретности на јавном надметању па до доношења 

закључка о додељивању покретних ствари после јавног надметања или доношења закључка 

којим се утврђује да друго јавно надметање није успело. 

 

IV Пописане ствари се могу разгледати дана 22.11.2019. године. Налаже се лицима 

заинтересованим за разгледање покретних ствари да о томе обавесте јавног извршитеља у року 

не краћем од 3 радна дана која претходе дану одређеном за разгледање покретних ствари. 

V На првом јавном надметању почетна цена износи 70% од укупне тржишне вредности покретне 

ствари и то: 



-За покретну ствар описану под редним бројем 1, износ од 5.880,00 динара, 

-За покретну ствар описану под редним бројем 2, износ од 29.400,00 динара. 

VI Прво јавно надметање одржаће се дана 27.11.2019. године са почетком у 12 часова у 

просторијама канцеларије Јавног извршитеља Ивана Ракочевића, ул. Таткова бр. 12 у Прокупљу 

. 

VII Право учешћа у надметању имају лица која су положила јемство до објављивања јавног 

надметања у висини од 10%  од процењене вредности покретних ствари. 

VIII  Јемство се полаже уплатом на наменски рачун јавног извршитеља 205-0000000210700-40, 

који се води код КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД,(са напоменом јемство за 

учествовање на јавном надметању у предмету пословни број И.ИВ-388/2018). 

IX  Купац је дужан да уплати понуђени износ најкасније  у року од 15 дана од дана доношења 

закључка о додељивању покретних ствари . 

X Ако најповољнији понудилац са јавног надметања не плати цену у року, закључком се 

оглашава да је продаја без дејства према њему и ствар се додељује другом по реду понудиоцу уз 

одређивање рока за плаћање понуђене цене и тако редом до последњег понудиоца са списка из 

закључка о додељивањуствари. 

 

XI Ако ниједан понуђач не плати понуђену цену у року јавни извршитељ утрвђује да јавно 

надметање није успело. 

XII Понудиоцима чија понуда није пуноважна или која није прихваћена јемство се враћа одмах 

после закључења јавног надметања. Другом и трећем по реду понудиоцу враћа се јемство кад 

најповољнији понудилац плати понуђену цену у року, а трећем по реду понудиоцу и кад други 

по реду понудилац плати понуђену цену у року. Из јемства понудиоца који није платио понуђену 

цену намирују се трошкови јавног надметања и разлика између цене коју је он понудио и плаћене 

цене. Ако прва три понудиоца не плате понуђену цену у року, из  њиховог јемства намирују се 

трошкови другог  јавног надметања  и разлика између цене коју је он понудио и плаћене цене. 

Ако прва три понудиоца не плате понуђену  цену у року, из њиховог јемства намирују се 

трошкови другог јавног надметања  и разлика у цени постигнутој на првом и другом јавном 

надметању. 

XIII Закључак о продаји објавиће се : 

-на огласној табли Коморе јавних извршитеља 

-на огласној табли Основног суда у Куршумлији 

-странка може о свом трошку да објави закључак и средствима јавног обавештења и да о 

закључку обавести посреднике у продаји. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ  

ЛЕКУ:  

Против овог Закључка није 

дозвољен приговор. 

             ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

     ___________ 

                  ИванРакочевић 

 


