
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИРЕНА ЖИВКОВИЋ 

Именованa за подручје Вишег суда у Крушевцу и  

Привредног суда у Краљеву 

Крушевац,Бријанова 1/13 

Број предмета: И.И-513/2017 

Дана 31.08.2020.године 

 

 У извршном предмету 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, након закљученог јавног надметања за продају покретних ствари, 

сагласно одредбама чланова 180.-182 и 192 ЗИО ("Сл.гласник РС" бр.106/2015, 106/2016 - аутентично тумачење 

и 113/2017 - аутентично тумачење), дана 31.08.2020. године доноси  

 

ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЉИВАЊУ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ 

 

I Додељује се покретна ствар „Секундарна сировина – лим“ у количини од 6.100,00 кг, процењенa на 

97.600,00динара, додељује се најповољнијем понудиоцу: Друштво за производњу, промет и услуге „Метал 

Ралекс“ доо Ћићевац, ул. Карађорђева бр.251 Ћићевац, мат.бр.20983663, ПИБ: 108360569 за продајну цену од 

49.000,00 динара. 

II Најповољнији понудилац Друштво за производњу, промет и услуге „Метал Ралекс“ доо Ћићевац, ул. 

Карађорђева бр.251 Ћићевац, мат.бр.20983663, ПИБ: 108360569 је дужан да разлику изнад плаћеног јемства у 

износу од 39.240,00 динара, уплати најкасније у року од 15 дана од дана пријема овог закључка на наменски 

рачун јавног извршитеља број 275-0010222974170-55, са позивом на број И.И-513/2017 код SOCIÉTÉ 

GÉNÉRALE БАНКА СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД.  

III У случају да најповољнији понудилац не изврши плаћање у року и износу одређеним ставом II овог 

закључка, јавни извршитељ ће закључком огласити да је продаја без дејства према њему а из јемства које је 

уплатио биће намирени трошкови другог јавног надметања.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Закључком јавног извршитеља И.И.513/2017 од 03.08.2020. године одређена је друга јавна продаја 

путем усменог јавног надметања покретних ствари извршног дужника за дан 31.08.2020. године са почетком у 

09.30 часова.  

 Записником јавног извршитеља И.И.513/2017 од 31.08.2020. године констатовано је да је одржана друга 

јавна продаја путем усменог јавног надметања и да је најповољнији понудилац Друштво за производњу, промет 

и услуге „Метал Ралекс“ доо Ћићевац, ул. Карађорђева бр.251 Ћићевац, мат.бр.20983663, ПИБ: 108360569, 

купио покретне ствари које су биле на продаји чиме је јавно надметање закључено. 

У складу са одредбама чл. 180 . и 181. ЗИО ("Сл.гласник РС" бр.106/2015, 106/2016 - аутентично тумачење 

и 113/2017 - аутентично тумачење) јавни извршитељ је донео одлуку као у ставу I диспозитива закључка.  

Одлуку из става II диспизитива закључка јавни извршитељ је донео у складу са одредбом чл. 192 ЗИО 

("Сл.гласник РС" бр.106/2015, 106/2016 - аутентично тумачење и 113/2017 - аутентично тумачење) којом је  

наложио најповољнијем понудиоцу да најкасније у року од 15 дана од дана пријема овог закључка на наменски 

рачун јавног извршитеља уплати разлику изнад плаћеног јемства у износу од 39.240,00 динара.  

У складу са одредбом чл. 182 ЗИО ("Сл.гласник РС" бр.106/2015, 106/2016 - аутентично тумачење и 

113/2017 - аутентично тумачење) донета је одлука из става III диспозитива закључка којом је одређено да у 

случају да најповољнији понудилац не не изврши плаћање у року и износу одређеним ставом II диспозитива 



закључка, јавни извршитељ ће закључком огласити да је продаја без дејства према њему а из јемства које је 

уплатио биће намирени трошкови другог јавног надметања. 

 

 

Правна поука:  

Против овог закључка није 

дозвољен правни лек 

Јавни извршитељ  

 

                     ______________________ 

           Ирена Живковић 

 

 

Доставити:  

-извршном повериоцу 

-извршном дужнику 

-најповољнијем понудиоцу 

-огласна табла Коморе Јавних извршитеља 


