
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИРЕНА ЖИВКОВИЋ 

Именованa за подручје Вишег суда у Крушевцу и  

Привредног суда у Краљеву 

Крушевац 

Бријанова 1/13 

Телефон: 065/24-24-521 

Број предмета: И.И-513/2017 

Дана 03.08.2020.године 

 

Јавни извршитељ Ирена Живковић, у извршном поступку Извршног повериоца: Драги 

Арсић, Варварин, ул. УЛ. ГОРЊИ КАТУН, ЈМБГ 2210957781812 чији је пуномоћник адв. Горан 

Мацић, Варварин, Марина Мариновића бб, против Извршног дужника: Радмило 

Стефановић, Варварин, ул. ГОРЊИ КАТУН, ЈМБГ 1707962781810, чије је пуномоћник адв. Милун 

Гајић из Варварина, у предмету спровођења извршења одређеног Решењем о извршењу  Основног суда 

Крушевац судска јединица Варварин ИИ.2268/2017 од 23.11.2017. године измењеним Решењем Вишег 

суда у Крушевцу Гж.454/18 од 26.10.2018. године, у складу са члановима 236- 238, 241, 242. и 245. ЗИО 

(„Сл. гласник РС“, бр. 106/2015 и 106/2016- аутентично тумачење), доноси дана 03.08.2020. године 

следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К  

о продаји покретних ствари јавним надметањем 

 

 I Одређује се ДРУГА ПРОДАЈА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА покретних 

ствари извршног дужника, пописаних записником о предаји покретних ствари И.И.513/2017 од 

27.09.2019. године и то: 

 

  Секундарна сировина -  ЛИМ  у количини од 6.100 кг.  

 

II Закључком јавног извршитеља ИИ.513/2017 од 27.02.2020. године утврђена је тржишна цена 

покретних ствари на укупан износ од 97.600,00 динара (словима: деведесетседамхиљадашестодинара). 

 

III Продаја покретних ствари из става 1. oвог Закључка обавиће се путем усменог јавног 

надметања, а прво усмено јавно надметање ће се одржати дана 31.08.2020. године са почетком у 09.30 

часова, у канцеларији Јавног извршитеља Ирене Живковић, ул.Бријанова 1/13, Крушевац. 

 

IV На првом јавном надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности пописаних 

ствари. 

Право учешћа у надметању имају сва физичка и правна лица која су претходно положила јемство 

у износу од 10% од утврђене тржишне вредности покретних ствари и о томе доставили доказ јавном 

извршитељу. Јемство се уплаћује најкасније 2 (два) радна дана пре дана одржавања јавног надметања 

односно закључно са 27.08.2020. године.  Лица која у наведном року из претходног става овог закључка 

нису уплатила јемство немају право учествовања на надметању. 

 Јемство се полаже у готовом новцу уплатом на наменски рачун јавног извршитеља Ирене 

Живковић број 275-10222974170-55 са моделом 97, који се води код SOCIÉTÉ GÉNÉRALE БАНКА 

СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД - са сврхом уплате „јемство за учествовање на јавном надметању у предмету 

И.И.513/2017” 

Полагања јемства ослобођен је извршни поверилац с обзиром да износ потраживања достиже 

износ јемства, и да се с обзиром на утврђену вредност покретних ствари тај износ може намирити из 

продајне цене. 



 

V Странке могу да се споразумеју о продаји покретних ствари непосредном погодбом од 

објављивања овог закључка, па до доношења закључка о додељивању покретних ствари после јавног 

надметања или доношења закључка којим се утврђује да друго јавно надметање није успело. Продајна 

цена ствари не може бити нижа од 50 % процењене вредности покретних ствари. 

VI Понуђач са највећом понудом дужан је да плати цену за покретну ствар у року од 15 дана од 

објављивања резултата јавног надметања, на наменски рачун Јавног извршитеља број 275-0010222974170-

55, са позивом на број И.И-513/2017, а ако најповољнији понуђач с јавног надметања не плати понуђену 

цену у року, закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и ствар 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 ствари, а све у складу са чланом 241. ставом 1. Закона о извршењу и 

обезбеђењу 

VII У случају да ниједан од понуђача са одговарајућом понудом не уплати цену у остављеном 

року Јавни извршитељ ће поступити у складу са чланом 242. Закона о извршењу и обезбеђењу. 

VIII Купац покретних ствари не може бити, ни на јавном надметању, ни непосредном погодбом, 

извршни дужник, јавни извршитељ, заменик јавног извршитеља, помоћник јавног извршитеља или друго 

лице запослено код јавног извршитеља, свако друго лице које службено учествује у поступку, нити лице 

које је њихов крвни сродник у правој линији а у побочној линији до четвртог степена сродства, 

супружник, ванбрачни партнер или тазбински сродник до другог степена или старатељ, усвојитељ, 

усвојеник или хранитељ. 

Kупцу ће бити додељена и предата покретна ствар на адреси извршног дужника односно трећег 

лица коме су предате ствари на чување, након полагања купопродајне цене, уз претходни договор са 

Јавним извршитељем. Све дажбине везане за купопродају и пренос власништва над предметним 

покретним стварима сноси купац.  

 IX  Трошкови извршења падају на терет извршног дужника.  

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог Закључка нису  

дозвољени ни приговор ни жалба 

 

 

    ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

 

____________________ 

Ирена Живковић 


