
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НИКОЛА ЖУНИЋ 

Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, Ламела 3, 1 

спрат, стан 7, 34 000 Крагујевац 

  

Посл. Бр. И.Ив-11/2019 

Дана: 04.09.2019. године 

Јавни извршитељ  за подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу 

Никола Жунић у извршном предмету извршног повериоца D.O.O. ROLOSUN KRAGUJEVAC, 

Крагујевац, ул. Млавска бр. 2, МБ 21035068, ПИБ 108617509, број рачуна 160-413960-87 који се 

води код банке BANCA INTESA А.Д. БЕОГРАД, чији је пуномоћник адв. Александар 

Максимовић, 34000 Крагујевац, против извршног дужника Богдан Рајић ПР BOGDAN RAJIC PR 

PROIZVODNJA KAPIJA I OGRADA BRAVARIJA KOR Z SVILAJNAC, Свилајнац, ул. Јанка 

Веселиновића бр. 16Б, МБ 64573292, ПИБ 109999339 (ЈМБГ 2012984723925), у поступку 

спровођења извршења на основу решења Привредног суда из Крагујевца бр. И.Ив-67/2019 од 

22.01.2019. године, ради наплате новчаног потраживања, на основу чл. 23, 237, 238, 239, 242 

Закона о извршењу и обезбеђењу (Сл. Гласник РС бр. 106/2015) донео је дана 04.09.2019. године, 

 

З А К Љ У Ч А К 

1.  ОДРЕЂУЈЕ СЕ друга јавна продаја покретне ствари у својини  извршног дужника и то: 

- путничког моторног возила марке RENAULT, тип MASTER, рег.ознаке SV021-NG, са бројем 

шасије VF1JDAYH637278903 и бројем мотора G9UB632C007205, године производње 2007, снаге 

107 кв, запремине 2464 цм3, прешао 461.212 км. 

2.  ПРОДАЈА ће се обавити усменим јавним надметањем и одржаће се дана 26.09.2019. 

године у 12,00 часова, у канцеларији јавног извршитеља Николе Жунића у Крагујевцу, која се 

налази у ул. Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, Ламела 3, 1 спрат, стан 7. 

4.  ВРЕДНОСТ путничког моторног возила из става 1. овог закључка утврђена је  

записником о процени од 07.08.2019. године и износи 530.000,00 РСД. 

5.  ПОЧЕТНА ЦЕНА на другој јавној продаји  износи 50% од процењене вредности 

путничког моторног возила.. 

6.  Заинтересована лица за учешће на другом јавном надметању дужна су да у виду јемства 

уплате 10% од процењене вредности путничког моторног возила на наменски  рачун Јавног 

извршитеља који се води  код АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА "АИК 

БАНКА" А.Д. Београд, број рачуна 105-8645-90, са позивом на број предмета бр. И.Ив-11/2019, 

најкасније дана 23.09.2019.године и да доказ о уплати доставе Јавном извршитељу. Извршни 

поверилац не полаже јемство уколико његово потраживање досеже износ јемства. 

7.  Најповољнији понудилац је дужан да уплати продајну цену у року од 5 дана, од дана 

пријема закључка о додељивању покретне стври. 

8.  Уколико најповољнији понудилац са јавног надметања не плати понуђену цену, 

извршитељ ће закључком огласити да је продаја без дејства према њему и ствар доделити другом 



по реду понудиоцу, односно трећем по реду понудиоцу уколико други по реду понуђач не плати 

понуђену цену у року који ће бити одређен посебним закључком јавног извршитеља. 

9.  Ако ниједан понуђач не плати понуђену цену у року, јавни извршитељ ће утврдити да 

јавно надметање није успело. 

10.  Покретна ствар може да се прода и непосредном погодбом ако се странке тако 

споразумеју или ако после неуспеха другог јавног надметања то изабере извршни поверилац. 

Странке могу да се споразумеју о продаји ствари непосредном погодбом од тренутка 

објављивања закључка о продаји ствари на јавном надметању, па до доношења закључка 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 ствар прода на првом јавном надметању-док се не утврди да није успело иако је ствар продата. 

Споразум је опет дозвољен док не почне друго јавно надметање. 

11.  Разгледање покретне ствари свим заинтересованим лицима биће омогућено дана 

19.09.2019. године у 11,00 часова уз претходну најаву јавном извршитељу. 

12.  Трошкови извршења падају на терет извршног дужника. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ 

Против овог закључка није дозвољен 

приговор. 

 ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

___________ 

Никола Жунић 

 

Дна: 

- пуномоћнику извршног повериоца,  извршном дужнику, 

- огласној табли и интернет страни Коморе извршитеља,  

- а/а 


		2019-09-04T15:33:15+0200




