
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НИНА КИУРСКИ 

Ваљево,  Карађорђева бр. 111, спрат 2 

014/244-263, 069/289-05-02 

Посл.бр.  И.И - 289/2018 

Дана:  13.02.2020. године 

Јавни извршитељ НИНА КИУРСКИ, у извршном поступку извршног повериоца 

МИЛОВАН ЈОВИЧИЋ, ДОЊИ БАЊАНИ, ул. ДОЊИ БАЊАНИ , ЈМБГ: 2003959710127, 

кога заступа адвокат ИВКОВИЋ БРАНКО, ВАЉЕВО, ул. ВЛАДЕ ДАНИЛОВИЋА 1/1/1 

против извршног дужника Г.П. ГРАНИТ ПЕШЧАР АД, ЉИГ, ул. РАВНОГОРСКА ББ , 

ПИБ: 101285273, МБ: 07099274,  ради спровођења Решења о извршењу Суда - 

ОСНОВНИ СУД У МИОНИЦИ, И.И - 156/2017 од 08.08.2017. године, донео је дана 

13.02.2020. године следећи: 

З А К Љ У Ч А К 

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ ДРУГА ПРОДАЈА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

покретних ствари  извршног дужника и то:       

1. Силос за прашкасте материјале, непознатог проивођача, запремине до 30 тона, са 

пужним транспортером од 8 м, као веза силоса и машине, 

2. Калцијумово ђубриво "КАЛК" , 31 палета по 1.250 кг, 

3. Фрезоване гранитне плоче дебљине 8 цм, димензија 30*30 цм, 15 палета по 

7,68м2 (укупно 115,2 м2). 

II - Процењена вредност покретне ствари под редним бројем 1) износи 150.000,00 

динара, процењена  вредност пакета покретних ствари под редним бројем 2) износи 

116.250,00 динара (31 палета),  процењена  вредност пакета покретних ствари под 

редним бројем 3) износи 806.400,00 динара (15 палета). 

На другом надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности сваке 

ствари/пакета појединачно, односно почетна цена за ствар под редним бројем 1) износи 

75.000,00 динара, за пакет ствари под редним бројем 2) износи 58.125,00 динара, за пакет 

ствари под редним бројем 3) износи 403.200,00 динара. 

Процена вредности покретни ствари извршена је:  за ствар под редним бројем 1) дана 

09.12.2019. године, за ствар под редним бројем 2) дана 18.01.2019. године, а за ствар под 

редним бројем 3) дана 04.12.2019. године. 

III – Продаја ће се обавити ДРУГИМ УСМЕНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ, дана 

12.03.2020. године у 12:30 часова, у канцеларији јавног извршитеља Нине Киурски, ул. 

Карађорђева бр. 111, Ваљево.  



IV На јавном надметању могу као понудиоци да учествују само лица која положе јемство 

пре продаје у износу од 1/10 утврђене вредности покретне ствари која је предмет продаје 

и то уплатом на наменски рачун јавног извршитеља 160-441288-68 који се води код 

Banca Intesa а.д. Београд, са сврхом плаћања "уплата јемства за учествовање у јавном 

надметању са позивом на број предмета, уз назнаку редног броја ствари/пакета ствари 

за који се врши уплата јемства“, најкасније до одржавања заказане јавне продаје. 

V 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. 

VI Најповољнији понудилац дужан је да понуђену цену плати у року од 15 дана од дана 

доношења закључка о додељивању покретних ствари на наменски рачун јавног 

извршитеља 160-441288-68 који се води код Banca Intesa а.д. Београд, у супротном ако 

најповољнији понудилац са јавног надметања не плати понуђену цену у року, закључком 

се оглашава да је продаја без дејства према њему и покретна ствар се додељује другом 

по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене. Ако ни он цену не 

плати у року, закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и покретна 

ствар се додељује трећем по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене 

цене. Ако ни трећи по реду понудилац не плати цену у року, јавни извршитељ утврђује 

да јавно надметање није успело. Понудиоцу чија понуда није прихваћена вратиће се 

јемство одмах по закључењу јавног надметања. 

VII Заинтересованим лицима за куповину покретних ствари дозволиће се разгледање 

предметне непокретности уз претходну најаву јавном извршитељу на број телефона 

069/289-05-02, док је извршни дужник дужан да омогући разгледање покретности под 

претњом принудног новчаног кажњавања. 

VIII Споразум странака о продаји покретних ствари непосредном погодбом могућ је у 

распону од објављивања закључка о продаји покретних ствари на јавном надметању па 

до доношења закључка о додељивању покретности 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 покретност прода на првом јавном 

надметању- док се не утврди да оно није успело иако је ствари продата. После тога, 

споразум је опет дозвољен док не почне друго јавног надметање. 

IX Споразумом странака одређује се рок за закључење уговора о продаји непосредном 

погодбом и продајна цена, која не може бити нижа од 70% процењене вредности ствари 

а могу да се одреде и други услови. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог закључка није дозвољен 

приговор, сходно чл. 24. ст. 5. ЗИО. 
Јавни извршитељ  

 ______________________ 
 НИНА КИУРСКИ 
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