
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АНА ПЕРЕНДИЋ
УЖИЦЕ, Димитрија Туцовића 62
Посл. бр. И.ИВ. 112/2019
Дана: 31.07.2019. године
мг

Јавни извршитељ Ана Перендић из Ужица, у извршном поступку извршног повериоца
PETROVSKY MLYN DOO BAČKI PETROVAC из Бачког Петровца, ул. Индустријска зона бб. ПИБ:
101270225, МБ: 08392277, кога заступа Миливој Степанов, адвокат у Новом Саду, ул. Полита
Десанчића бр. 1. против извршног дужника  UARDA TAHIROVIĆ PREDUZETNIK STZR BONITO
PRIBOJ  из  Прибоја,  ул.  Моше  Пијаде  бб.  МБ:  62445467,  ПИБ:  107026294 дана  31.07.2019.
доноси следећи

З А К Љ У Ч А К

I ОДРЕЂУЈЕ  СЕ  прва  продаја  путем  усменог  јавног  надметања  покретних  ствари
пописаних на записнику од 19.07.2019 године, и то: 

1. 6. ком. BK - Emajl Classic, светло зелена, 750 ml, процењена вредност по комаду: 288,00
динара, укупна процењена вредност: 1.728,00 динара,

2. 12. ком. BK - Emajl Classic, тамно плава, 750 ml, процењена вредност по комад : 288,00
динара, укупна процењена вредност: 3.456,00 динара,

3. 5. ком. BK - Emajl Classic, светло плава, 750 ml, процењена вредност по комаду: 288,00
динара, укупна процењена вредност: 1.440,00 динара,

4. 8.  ком.  BK  -  Emajl  Classic,  слонова  кост,  750  ml,  процењена  вредност  вредност  по
комаду: 288,00 динара, укупна процењена вредност: 2.304,00 динара,

5. 12. ком. BK - Emajl Classic, црвена, 750  ml,  процењена вредност вредност по комаду:
288,00 динара, укупна процењена вредност: 3.456,00 динара,

6. 18.  ком.  BK -  Emajl  Classic,  сива,  750  ml,  процењена вредност  вредност  по  комаду:
288,00 динара, укупна процењена вредност: 5.184,00 динара,

7. 7.  ком.  BK  -  Emajl  Classic,  трула  вишња,  750  ml,  процењена  вредност  вредност  по
комаду: 288,00 динара, укупна процењена вредност: 2.016,00 динара,

8. 10. ком. BK -  Emajl  Classic,  тамно зелена,  750  ml,  процењена вредност вредност по
комаду: 288,00 динара, укупна процењена вредност: 2.880,00 динара,

9. 14.  ком.  BK  -  Emajl  Classic,  тамно  браон,  750  ml,  процењена  вредноствредност  по
комаду : 288,00 динара, укупна процењена вредност: 4.032,00 динара,

10. 6.  ком.  BK -  Emajl  Classic,  светло  браон,  750  ml,  процењена  вредност  вредност  по
комаду: 288,00 динара, укупна процењена вредност: 1.728,00 динара,

11. 6. ком. BK - Emajl Classic, црни мат, 750  ml,  процењена вредност вредност по комаду:
352,00 динара, укупна процењена вредност: 2.112,00 динара,

12. 24.  ком.  BK -  Emajl  Classic,  бела,  750  ml,  процењена вредноствредност  по  комаду :
352,00 динара, укупна процењена вредност: 8.448,00 динара,

13. 28.  ком.  BK -  Emajl  Classic,  црна,  750  ml,  процењена вредност  вредност по комаду:
352,00 динара, укупна процењена вредност: 9.856,00 динара,

14. 6. ком. BK - Nitro-Emajl, светло плави, 750 ml, процењена вредност вредност по комаду:
448,00 динара, укупна процењена вредност: 2.688,00 динара,

15. 8. ком. BK - Nitro-Emajl, тамно плави, 750 ml, процењена вредност вредност по комаду:
448,00 динара, укупна процењена вредност: 3.584,00 динара,

16. 6. ком. BK - Nitro-Emajl, црвени, 750 ml, процењена вредност вредност по комаду: 448,00
динара, укупна процењена вредност: 2.688,00 динара,

17. 7. ком. BK - Nitro-Emajl, трула вишња, 750 ml, процењена вредност вредност по комаду:
448,00 динара, укупна процењена вредност: 3.136,00 динара,



18. 15. ком. BK - Nitro-Emajl, црни мат, 750  ml,  процењена вредност вредност по комаду:
448,00 динара, укупна процењена вредност: 6.720,00 динара,

19. 8. ком. BK - Nitro-Emajl, сива, 750 ml,  процењена вредност вредност по комаду:  448,00
динара, укупна процењена вредност: 3.584,00 динара,

20. 20. ком. BK - Nitro-Emajl, тамно браон, 750 ml, процењена вредност вредност по комаду:
448,00 динара, укупна процењена вредност: 8.960,00 динара,

21. 20. ком. BK - Lasur Classic,  махагони, 750 ml,  процењена вредноствредност по комаду:
312,00 динара, укупна процењена вредност: 6.240,00 динара,

22. 18. ком. BK - Lasur Classic BK, храст, 750 ml, процењена вредност вредност по комаду:
312,00 динара, укупна процењена вредност: 5.616,00 динара,

23. 10.  ком.  BK -  Lasur  Classic,  орах,  750  ml,  процењена вредност  вредност  по  комаду:
312,00 динара, укупна процењена вредност: 3.120,00 динара,

24. 2. ком. BK - Lasur Classic  BK, бор, 750  ml,  процењена вредност вредност по комаду:
312,00 динара, укупна процењена вредност: 624,00 динара,

25. 8. ком. BK - Lasur Classic, палисандер, 750 ml, процењена вредност вредност по комаду:
312,00 динара, укупна процењена вредност: 2.496,00 динара,

26. 4. ком. BK - Lasur Classic, тик, 750 ml, процењена вредност вредност по комаду: 312,00
динара, укупна процењена вредност: 1.248,00 динара,

27. 7. ком. BK – Lasur Gold, храст, 750 ml, процењена вредност вредност по комаду: 464,00
динара, укупна процењена вредност: 3.248,00 динара,

28. 21. ком. BK – Lasur Gold, тик, 750 ml,  процењена вредност вредност по комаду:  464,00
динара, укупна процењена вредност: 9.744,00 динара,

29. 22. ком. BK  – Lasur Gold, махагони, 750  ml,  процењена вредност вредност по комаду:
464,00 динара, укупна процењена вредност: 10.208,00 динара,

30. 8. ком. BK – Lasur Gold, бор, 750 ml, процењена вредност по комадувредност по комаду :
464,00 динара, укупна процењена вредност: 3.712,00 динара,

31. 3. ком. BK  – Lasur Gold,  безбојни,  750  ml,  процењена вредност вредност по комаду:
464,00 динара, укупна процењена вредност: 1.392,00 динара,

32. 4. ком. BK – Lasur Gold, орах, 750 ml, процењена вредност вредност по комаду: 464,00
динара, укупна процењена вредност: 1.856,00 динара,

33. 12. ком. BK – Metal Prime Nitro, црвена, 750 ml, процењена вредност вредност по комаду:
512,00 динара, укупна процењена вредност: 6.144,00 динара,

34. 6. ком. BK – Metal Prime Nitro, сива, 750  ml,  процењена вредност вредност по комаду:
512,00 динара, укупна процењена вредност: 3.072,00 динара,

35. 12. ком. BK – Metal  Prime Classic,  црвена, 750  ml,  процењена вредност вредност по
комаду: 440,00 динара, укупна процењена вредност: 5.280,00 динара,

36. 6. ком. BK – Metal Prime Classic, сива, 750 ml, процењена вредноствредност по комаду:
440,00 динара, укупна процењена вредност: 2.640,00 динара,

37. 23. ком. BK – Wood Prime Classic, бела, 750 ml, процењена вредноствредност по комаду:
344,00 динара, укупна процењена вредност: 7.912,00 динара,

38. 29. пакета Керамичарски, пластични клинови, 5 mm, пакети по 100 комада, процењена
вредност по пакету: 130,00 динара, укупна процењена вредност: 3.770,00 динара,

39. 28. пакета Керамичарски, пластични крстићи, 3  mm, пакети по 100 комада,  процењена
вредност по пакету: 130,00 динара, укупна процењена вредност: 3.640,00 динара,

40. 15. ком. BK - Classic, уљани разређивач, 900 ml, процењена вредност по комаду: 130,00
динара, укупна процењена вредност: 1.950,00 динара,

41. 3. ком. BK – Classic, уљани разређивач, 500 ml,  процењена вредност по комаду:  80.00
динара, укупна процењена вредност: 240,00 динара,

42. 1.  ком.  Туш-када,  плитка  и  Туш-кабина  у  комплету,  80x80,  четвртаста,  угаона,
процењена вредност: 15.000,00 динара,

43. 1.  ком.  Туш-када,  дубока  и  Туш-кабина  у  комплету,  90x90,  полукружна,  угаона,
процењена вредност: 18.000,00 динара,

44. 29.  ком.  Бандаж  трака,  стаклени  вео  5x25,  процењена  вредност  по  комаду:  160,00
динара, укупна процењена вредност: 4.640,00 динара,

45. 11.  ком.  Бандаж  трака,  стаклени  вео  5x20,  процењена  вредност  по  комаду:  160,00
динара, укупна процењена вредност: 1.760,00 динара,

46. 89.  ком.  Бандаж трака,  5x20,  процењена вредност по комаду:  200,00 динара,  укупна
процењена вредност: 17.800,00 динара,



47. 1. ком. Либела, MIAMONT, 80 cm, процењена вредност: 800,00 динара,
48. 2. ком. Шипка за туш платно, пластична од  80x80 до  90x90,  процењена вредност по

комаду: 700,00 динара, укупна процењена вредност: 1.400,00 динара,
49. 26. ком. Вијак за бојлер М-10 са типлом, процењена вредност по комаду: 140,00 динара,

укупна процењена вредност: 3.640,00 динара,
50. 19. пари Заштитне рукавице, Protect Latex у пару, процењена вредност по пару: 170,00

динара, укупна процењена вредност: 3.230,00 динара,
51. 32. ком. Kardosan, резна плоча за метал,125x1.0x22,23, процењена вредност по комаду:

120,00 динара, укупна процењена вредност: 3.840,00 динара,
52. 38. ком. Kardosan, резна плоча за метал, 115x1.0x22,3 процењена вредност по комаду:

120,00 динара, укупна процењена вредност: 4.560,00 динара.  

II Продаја покретних ствари обавиће се усменим јавним надметањем које ће се одржати
дана 11.09.2019. године  у 11,00 часова, у канцеларији јавног извршитеља Ане Перендић из
Ужица, Димитрија Туцовића бр. 62.

III Констатује  се  да  је  тржишна  вредност  наведених  покретих  ствари  процењена
Записником И.ИВ 112/2019 од 29.07.2019. године.

IV На првом надметању почетна цена износи 70% од процењене вредности

V Право учешћа на надметању имају лица која су претходно положила на име јемства
10% од  процењене вредности покретне ствари, на рачун јавног извршитеља 205-262086-15 који
се води код Комерцијалне банке, а са напоменом “јемство за учествовање на јавном надметању
у предмету И.ИВ. 112/2019”, и о томе обавесте јавног извршитеља доставом доказа о уплати на
дан одређен за јавно надметање. Јемство се може уплатити најкасније један радни дан пре
одржавања јавног надметања, односно најкасније до 10.09.2019. године. Лица која предходно
нису положила јемство не могу учествовати на јавном надметању.

VI Понудилац са највишом понудом, односно који први да највишу понуду, дужан је да
плати цену за покретну ствар у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању
покретне  ствари.  Ако  најповољнији  понудилац  у  остављеном року  не  плати  понуђену цену,
јавни извршитељ ће закључком огласити да је продаја без дејства према том купцу и ствар ће
доделити другом по реду понудиоцу уз  одређивање рока за плаћање понуђене цене и тако
редом док се не исцрпе сви понудиоци. Купац преузима покретну ствар од јавног извршитеља
по исплати цене.

VII У случају  да ниједан од понудилаца са одговарајућом понудом не уплати цену у
остављеном року, јавни извршитељ ће утврдити да јавно надметање није успело.

VIII Наведене  покретне  ствари  могу  се  видети  уз  предходну  најаву  код  јавног
извршитеља радним данима од 9 до 14 часова, телефон 031/525-228.

IX Трошкови извршења падају на терет извршног дужника.

X Извршни  поверилац  и  извршни  дужник  се  могу  споразумети  о  продаји  покретних
ствари  непосредном  погодбом,  у  распону  од  објављивања  закључка  о  продаји  на  јавном
надметању,  па до доношења закључка о додељивању ствари 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 ствар прода на првом јавном надметању - док се
не утврди да оно није успело иако је ствар продата. Након тога споразум је дозвољен док не
почне друго јавно надметање.

XI  Закључак  о  продаји  јавним  надметањем  објавиће  се  на  огласној  табли  Коморе
извршитеља и на други уобичајени начин. Странке могу објавити оглас о продаји и на други
погодан начин.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:                                      ЈАВНИ  ИЗВРШИТЕЉ
Против овог закључка није 
дозвољен приговор.                     Ана Перендић
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