
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЈАСНА ЏУДОВИЋ
ИМЕНОВАН ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ СУДА У НОВОМ САДУ
И ПРИВРЕДНОГ СУДА У НОВОМ САДУ
Нови Сад,ул. Железничка 42/1 
Телефон: 021/66-14-638, 
Посл. бр. И.Ив. 211/2018

Дана 07.11.2019. године

Јавни извршитељ Јасна Џудовић за подручје  Вишег Суда у Новом Саду, у извршном предмету
извршног повериоца  "Sberbank Srbija” a.d. Beograd,  Бул. Михајла Пупина 165г, МБ: 07792247,
ПИБ:  100000354,  а  кога  заступа  Немања Алексић,адвокат у  Новом Саду а  против извршног
дужника Милованов Горана из Новг Сада,  ул.  Шекспирова 2/26,  ЈМБГ: 1310963800013, дана
07.11.2019. године доноси

                     З А К Љ У Ч А К

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ  ПРВА ПРОДАЈА УСМЕНИМ  И ЈАВНИМ  НАДМЕТАЊЕМ  покретних
ствари извршног дужника  пописаних на Записнику о попису и процени посл. бр. И.Ив. 211/2018
од 03.09.2019. године,  и то:

бр.
ком.

Опис покретних ствари Процењена вредност

1. 1 Комплетни  кухињски елементи са судопером 15.000,00 дин.

2. 1 LED TV “HISENSE” 18.000,00 дин.

3. 1 Сто за рачунар 10.000,00 дин.

4 1 Угаона гарнитура (црвене боје) 30.000,00 дин.

5. 1 LED TV “SAMSUNG” 40.000,00 дин.

6. 1 Тросед, двосед и фотеља (штоф-еко кожа) 60.000,00 дин.

7. 1 Клуб сто (стаклени) 8.000,00 дин.

II Пописане покретне ствари процењене су на записнику од дана 03.09.2019. године.

III  Почетна  цена  на  првом  јавном  надметању  износ  70%  процењене  вредности  покретних
ствари.

IV Продаја покретних ствари усменим надметањем одржаће се дана 09.12.2019. године у 11.00



часова,  на адреси седишта  Извршитеља у ул. Железничка 42/1, Нови Сад.

V Право учешћа на јавном надметању имају лица лица која најкасније до дана   09.12  .2019  . године
положе јемство у висини од  10% процењене вредности покретности и која  о томе доставе
доказ јавном извршитељу пре почетка јавног надметања.

Извршни  поверилац  и  заложни  поверилац  не  полажу јемство  уколико  њихова  потраживања
досежу износ јемства и ако би, с обзиром на њихов редослед намирења и процену вредности
покретности, износ јемства могао да се намири из продајне цене.

VI Јемство се полаже у готовом новцу уплатом на наменски рачун јавног извршитеља број  285-
2210310000038-81 који се води код „Сбербанк Србије” AD Beograd,  са позивом на посл. бр.
И.Ив. 211/2018,  са напоменом: јемство за учествовање на јавном надметању.

VII  Ако више лица учествује на јавном надметању, 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 када 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 у цени постигнутој на првом и другом јавном надметању.

VIII Понудилац коме буде додељена покретности (купац) дужан је да понуђени износ уплати у
року од 15 дана од дана одржавања јавног надметања, односно од дана доношења закључка о
додељивању покретности на наменски рачун јавног извршитеља број 285-2210310000038-81 који
се  води  код  „Sberbank  Srbija“  a.d.  Beograd,  са  позивом  на  посл.  бр.  И.Ив.  211/2018.  Ако
најповољнији  понудилац  са  јавног  надметања  не  уплати  понуђени  износ  у  наведеном  року,
закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и покретнос се додељује другом по
реду понудиоцу уз одређивање рока од 15 дана за плаћање понуђене цене. Ако ни он цену не
плати у року,  закључком се оглашава да је  продаја без дејства према њему и  покретност се
додељује трећем по реду понудиоцу уз одређивање рока од 15 дана за плаћање пунуђене цене.
Ако ниједан понуђач не плати понуђену цеу у остављеном року јавни извршитељ утврђује да
јавно надметање није успело.

IX Сви порези и трошкови преноса права власништва падају на терет купца.  

X Заинтересована лица могу видети покретност која је предмет продаје што је извршни дужник
дужан омогућити, под претњом новчаног кажњавања.

XI Покретности из става првог овог закључка може да се прода и непосредном погодбом по
споразуму  странака  који  је  могућ  у  распону  од  објављивања  овог  закључка  о  продаји
непокретности на јавном надметању, па до доношења закључак о додељивању непокретности
после јавног надметања или доношења закључка којим се утврђује да друго јавно надметање
није успело. Споразум није дозвољен док траје јавно надметање, а ако се непокретност прода на
првом јавном надметању –док се не утврди да оно није успело иако је ствар продата. После тога,
споразум је опет дозвољен док не почне друго јавно надметање. Споразумом странака одређује
се рок за закључење уговора о продаји непосредном погодбом и продајна цена, која не може
бити нижа од 70% процењене вредности,  а  могу да се одреде и други услови.  Одмах после
споразума  странака  доноси  се  закључак  о  продаји  покретности непосредном  погодбом  по
споразуму странкама, којим се одређују и рок за закључење уговора и рок за плаћање продајне



цене. Уговор о продаји може да се закључи у року од 20 дана од дана објављивања закључка о
продаји непосредном погодбом по споразуму странака,  а рок за плаћање цене не може бити
дужи од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању  покретности. Измене споразума
могуће су у складу са одредбом чл. 188. Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“ број
106/2015).

XII Овај  закључак  објавиће  се  на  огласној  табли  Коморе  извршитеља  најмање 15  дана  пре
одржавања продаје, а извршни поверилац може о свом трошку исти објавити и у средствима
јавног информисања.

Поука о правном леку:                   Заменик јавног извршитеља
Против овог закључка
није дозвољен приговор.                   МИНА АНЂЕЛИЋ
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