
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ
ВИШЕГ СУДА У НОВОМ САДУ И
ПРИВРЕДНОГ СУДА У НОВОМ САДУ
ЈАСНА БРЧКАЛОВИЋ
Нови Сад
Булевар ослобођења 92/I
Тел. 021/6624-888

Посл.бр. И.ИВК.860/18
Дана: 24.09.2019. године

Јавни извршитељ Јасна Брчкаловић именована за подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног
суда  у  Новом  Саду,  у  извршном  предмету  извршног  повериоца   "TELENOR"  д.о.о  Београд,
Омладинских бригада 90, Београд, , против извршног дужника ГРОЗДАНИЋ ДАЛИБОР, Народних
хероја  7,  21235 Темерин,  ЈМБГ 0510978800112, ради наплате  новчаног  потраживања  на основу
веродостојне исправе, доноси следећи:

З А К Љ У Ч А К

I Одређује  се  прва  ПРОДАЈА  покретних ствари  извршног  дужника  пописаних дана
29.07.2019.године, на записнику о попису и процени посл.бр. И.ивк.860/18 и то:

1. Телевизор “SAMSUNG”, 51cm , комада 2, бр. пленидбене маркице 000426

процењена  вредност  по  комаду  износи  3.000,00 динара, а  почетна  цена  чини  70%  од
процењене вредности и износи 2.100,00 динара.

2. Трпезаријске столице, комада 6, бр. пленидбене маркице 000432

процењена  вредност  по  комаду  износи  2.000,00  динара,  а  почетна  цена  чини  70%  од
процењене вредности и износи 1.400,00 динара.

3. Трпезаријски сто, бр. пленидбене маркице 000425

процењена  вредност  износи  4.000,00  динара,  а  почетна  цена  чини  70%  од  процењене
вредности и износи 2.800,00 динара.

4. Писаћи сто, бр. пленидбене маркице 000428

процењена  вредност  износи  4.000,00  динара,  а  почетна  цена  чини  70%  од  процењене
вредности и износи 2.800,00 динара.

5. Усисивач зелене боје, бр. пленидбене маркице 000429

процењена  вредност  износи  3.000,00  динара,  а  почетна  цена  чини  70%  од  процењене
вредности и износи 2.100,00 динара.



6. Косилица “SPRINGER”, бр. пленидбене маркице 000427

процењена  вредност  износи  20.000,00  динара,  а  почетна  цена  чини  70%  од  процењене
вредности и износи 14.000,00 динара.

7. Веш машина “BEKO”, бр. пленидбене маркице 000430

процењена  вредност  износи  15.000,00  динара,  а  почетна  цена  чини  70%  од  процењене
вредности и износи 10.500,00 динара.

8. Замрзивач “LTN”, бр. пленидбене маркице 000423

процењена  вредност  износи  10.000,00  динара,  а  почетна  цена  чини  70%  од  процењене
вредности и износи 7.000,00 динара.

II  Продаја покретних ствари  из става 1.  oвог Закључка  обавиће се путем усменог јавног
надметања,  а прво усмено јавно надметање ће се одржати дана  22.10.2019.године са почетком у
11,00 часова, у  канцеларији  Јавног  извршитеља  Јасне  Брчкаловић  у Новом  Саду,  Булевар
ослобођења 92, први спрат.

III 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 70 % процењене вредности покретних ствари.

IV Понуђач са највећом понудом дужан је да плати цену за покретну ствар у року од 15 дана
од доношења закључка о додељивању покретне ствари, на наменски рачун Јавног извршитеља број
340-11410675-78  који се води код Ерсте банке АД Нови Сад, са позивом на број И.Ивк.860/18 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.
Понудиоцу чија понуда није прихваћена вратиће се јемство одмах по закључењу јавног надметања.

V 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.

VI Заинтересовани купци су обавезни да пре одржавања јавног надметања уплате на име
јемства 10% од процењене вредности ствари, на наменски   рачун Јавног извршитеља број  340-
11410675-78 који се води код Ерсте банке АД Нови Сад,  са позивом на број  И.Ивк.860/18 и  са
сврхом уплате  „јемство за И.Ивк.860/18”. Заинтересовани купци  су дужни да уплате износ јемства
најкасније  до  18.10.2019.године и  извршитељу пре  почетка  јавног  надметања  доставе  доказ  о
истом. Лица која претходно нису положила јемство не могу учествовати на јавном надметању.

VII Полагање јемства ослобођени су извршни поверилац по чијем предлогу је одређено
извршење и заложни поверилац, ако њихова потраживања достижу износ јемства и ако би се с
обзиром на њихов ред првенства и утврђену вредност покретних ствари тај износ могао намирити
из продајне цене.



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.

IX Kупац  ће  преузети  ствар  на  адреси  извршног  дужника,  уз  договор  са  Јавним
извршитељем.

X Заинтересована лица могу видети покретне ствари које су предмет продаје на адреси
извршног дужника,  Темерин, Народних хероја 7, што је извршни дужник дужан да омогући, под
претњом законских последица. 

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

Поука о правном леку: ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
Против овог закључка није 
дозвољен приговор.     Јасна Брчкаловић


