
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НИКОЛА ЖУНИЋ 

Љубивоја Љубе Тадића бр.1, Ламела 3,  

спрат 1, стан 7 

34 000 Крагујевац 

  

Посл. Бр. И.Ивк 864/18 

Дана: 11.07.2019. године 

Јавни извршитељ за подручје Вишег и Привредног суда у Крагујевцу Никола Жунић, у 

извршном предмету извршног повериоца СВЕА ФИНАНЦЕ ДОО БЕОГРАД, Београд - Савски 

Венац, ул. Гаврила Принципа бр. 57, МБ 20725095, ПИБ 107015764 чији је пуномоћник адв. 

Адвокатска Канцеларија Алексић Са Сарадницима, Нови Сад, против извршног дужника Драган 

Ђоковић, Крагујевац, ул. Андре Маринковића бр. 44, ЈМБГ 2911971720018, ради наплате новчаног 

потраживања у износу од 63.129,05 динара, у складу са одредбом чл. 243 ЗИО,  донео је дана 

11.07.2019.  године, следећи 

З А К Љ У Ч А К 

1.НАЛАЖЕ СЕ извршном повериоцу да се у року од 15 дана од дана пријема овог закључка 

изјасни о избору намирења продајом покретних ствари непосредном погодбом или преносом права 

својине на покретним стварима.  

2. Извршни поступак ће бити обустављен ако извршни поверилац пропусти напред наведени 

рок за избор.  

О б р а з л о ж е њ е 

Извршни поверилац је дана 19.10.2018. године,поднео Јавном извршитељу предлог за извршење 

против извршног дужника ради наплате потраживања на основу извршених комуналних услуга, уз 

које је приложио веродостојну исправу 

Након неуспеле прве јавне продаје покретних ствари извршног дужника Драган Ђоковић, 

Крагујевац, ул. Андре Маринковића бр. 44, ЈМБГ 2911971720018,  извршитељ је закључком  од  

20.05.2019. године одредио другу продају покретних ствари., која је требало да се одржи дана 

13.06.2019.године. С обзиром  да друга продаја није била одржана, јер није уредно извршена достава 

закључка о продаји извршном дужнику, друга продај је поново заказана закључком од 

13.06.2019.године. На јавном надметању за другу продају покретних ствари, које је одржано дана 

11.07.2019. године није било заинтересованих понуђача. 

Имајући у виду да друго јавно надметање за продају покретних ствари није успело, јавни 

извршитељ је на основу чл. 243 ЗИО одлучио као у изреци закључка под 1. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ 

Против овог закључка није дозвољен 

приговор. 

 ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

Никола Жунић 

___________ 
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