
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НИКОЛА ЖУНИЋ         

Љубивоја Љубе Тадића бр.1,Ламела 3                                                                                                                                                                                                                                                                             

I спрат, стан 7, 34 000 Крагујевац 

 

                                                                                                                                         Број: И.Ивк 558/16 

                                                                                                                                      Дана :10.03.2020.год 

 

 

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

Никола Жунић у извршном поступку извршног повериоца '' ЕПС Дистрибуција д.о.о. ''Београд, , 

Београд, Београд, ул. Масарикова бр. 1-3, МБ 07005466, ПИБ 100001378 (огранак 

"Електродистрибуција", Крагујевац), против извршног дужника Перица Стојановић, Рача, ул. село 

Вучић бр. 34, ЈМБГ 2101977721413, ради наплате новчаног потраживања, на основу чл.237, 238 и 

239 донео је дaнa 10.03.2020. године, 

 

З A К Љ У Ч A К 

-о продаји покретних ствари- 

 

 

           1.ОДРЕЂУЈЕ СЕ друга продaјa покретних ствари извршног дужника Перица Стојановић, 

Рача, ул. село Вучић бр. 34, ЈМБГ 2101977721413, пописаних на записнику од 06.03.2018. године 

и то: 

 

          -Собни регал од иверице пресвучене меблом димензија 50цм х240цм х 220цм, процењена 

вредност 20.000,00 динара, 

          -Брачни кревет са ноћним ормарићем, процењена вредност 20.000,00 динара, 

          -Собни комода од иверице са меблом димензија 40цм х 170цм х 160цм, процењена вредност 

10.000,00 динара 

          -регал од иверице из два дела, димензија 160цм х 50цм х 200цм, процењена вредност 

7.000,00 динара 

          -фотеља, процењена вредност 2.000,00 динара, 

          -фотеља, процењена вредност 2.000,00 динара 

          -собни кауч, процењена вредност 5.000,00 динара, 

          -кревет на развалчење,  процењена вредност 5.000,00 динара, 

           -собни кауч, процењена вредност 5.000,00 динара 

           -Собни регал од иверице димензија 250цм х200цм х 50цм, процењена вредност 15.000,00 

динара 

          - Угаона гарнитура ,процењена вредност 7.000,00 динара, 

         -  Трпшезариојски сто са 4 столице,процењена вредност 6.000,00 динара, 

         -двосед на развлачење процењена вредност 10.000,00 динара, 

         -ТВ полица од иверице, димензија 220цм х 120цм х 50цм, процењена вредност 4.000,00 

динара, 

         -музички стуб SONY, процењена вредност 3.000,00 динара, 

         -TV VIVAX од 21 инча, процењена вредност , 2.000,00 динара 



         -Кухињски елементи, радни сто са фиокаром, димензија 85цм х 160цм х 60цм, процењена 

вредност 10.000,00 динара, 

         -радни део-судопера, димензија 85цм х 120цм х 60цм, процењена вредност 7.000,00 динара 

         -висећи кухињски елементи од иверице димензија 80цм х 30цм х 400цм, процењена вредност 

15.000,00 динара 

          -кухињски радни сто са фиокарима од иверице, димензија 160цм х 85цм х 60цм,  процењена 

вредност 10.000,00 динара 

. 

          2.ПРОДAЈA ће се обaвити усменим јaвним нaдметaњем. 

 

          3.ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ зa продaју покретних ствари из првог става овог закључка одржaће 

се дaнa 08.04.2020. године у 12:00 часова у канцеларији извршитеља Жунић Николе у 

Крагујевцу, Љубивоја Љубе Тадића бр.1, Ламела3, I спрат, стан 7. 

  

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

објављивања закључка о продаји покретних ствари на јавном надметању, па до доношења 

закључка о додељивању покретних ствари после јавног надметања или доношења закључка којим 

се утврђује да друго јавно надметање није успело. Споразум није дозвољен док траје јавно 

надметање. 

 

         5.ПОЧЕТНА ЦЕНА на другој усменој јавној продаји, покретних ствари из става 1 овог 

закључка износи 50% од процењене вредности. 

 

        6. Купац покретниох ствари не може бити, ни на јавном надметању ни непосредном 

погодбом извршни дужник, јавни извршитељ, заменик јавног извршитеља, помоћник јавног 

извршитеља или друго лице које је 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. 

 

        7.Заинтересована лица за учешће на другом усменом јавном надметању  дужна су да у 

виду јемства уплате 10% од процењене вредности покретне ствари на наменски рачун 

извршитеља 105-8645-90 код АИК банке АД Београд, са позивом на број  И.Ивк.558/16, 

најкасније три дана пре одржавања усмене јавне продаје и да доказ о уплати доставе 

извршитељу. 

 

        7.Купац је дужан да положи цену одмах након објављивања резултата усмене јавне 

продаје. 

  

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

након објављивања резултата продаје, извршитељ ће закључком огласити да је продаја без 

дејства према њему и ствар доделити другом по реду понудиоцу уз одређивање рока за 

плаћање понуђене цене. 

 

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

јавно надметање није успело. 

 

                  10.  Разгледање покретних ствари могуће је уз претходну најаву извршитељу.    

 

      

                                                                                                                                     ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

                                                                                                               

                                                                                                                                             Никола Жунић           

 

ПРAВНA ПОУКA: Против овог зaкључкa није дозвољен приговор.  
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