
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НИНА КИУРСКИ 

Ваљево,  Карађорђева бр. 111, спрат 2 

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

Посл.бр.  ИИ - 191/2018 

Дана:  18.01.2021. године 

Јавни извршитељ НИНА КИУРСКИ, у извршном поступку извршног повериоца 

УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ - ГАРАНТНИ ФОНД, БЕОГРАД (НОВИ 

БЕОГРАД), ул. ТРЕШЊИНОГ ЦВЕТА 1 Г , ПИБ: 101727995, МБ: 7008724, кога заступа 

адвокат РАДОВАНОВИЋ БОЈАН, БЕОГРАД, ул. ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 263 СТАН 61, 

против извршног дужника РАДИВОЈ ЖИВКОВИЋ, ВАЉЕВО, ул. БРАНИСЛАВА 

НУШИЋА 20А, ЈМБГ: 0910975774518, ради спровођења Решења о извршењу Суда - 

ОСНОВНИ СУД У ВАЉЕВУ, И.И - 296/2016 од 23.02.2016. године, донео је дана 

18.01.2021. године следећи: 

З А К Љ У Ч А К 

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ по избору извршног повериоца, након друге неуспеле јавне продаје 

јавним надметањем, и то: 

1. Телевизор, марке " Sony", LCD екран 40cm, - процењена вредност износи 

20.000,00 динара, 

2. ТВ витрина иверица - процењена вредност износи 10.000,00 динара, 

3. Гарнитура за седење (тросед и двосед) - еко кожа - процењена вредност пакета 

износи 20.000,00 динара, 

4. Веш машина марке "ИНДЕСИТ" - процењена вредност пакета износи 12.000,00 

динара, 

5. Витрина пуно дрво - стакло - процењена вредност пакета износи 20.000,00 

динара, 

II - Процењена вредност покретне ствари под редним бр. 1. износи 20.000,00 динара, под 

редним бројем 2. износи 10.000,00 динара, под редним бројем 3. износи 20.000,00 

динара, под редним бројем 4. износи 12.000,00 динара, под редним бројем 5. износи 

20.000,00 динара. 

III – ПОЗИВАЈУ СЕ потенцијални купци наведених покретне ствари да до 

дана  18.02.2021. године у 11.00 часова, на наменски рачун јавног извршитеља 160-

441288-68 који се води код Banca Intesa а.д. Београд, са сврхом плаћања "уплата јемства 

у поступку И.И. 191/18" положе јемство за учешће у продаји непосредном погодбом у 

износу од 10% процењене вредности покретне ствари и да заједно са доказом о уплати 



доставе писане понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом покретне 

ствари, са напоменом „понуда у поступку И.И. 191/18“ на адресу јавног извршитеља 

Нине Киурски, ул. Карађорђева бр. 111, Ваљево, као и да у горе наведено време приступе 

у канцеларију Јавног извршитеља, ради отварања понуда. 

IV – Упозоравају се потенцијални купци који су доставили писане понуде за закључење 

уговора о продаји претходно наведене покретне ствари да њихов изостанак у горе 

наведено време не одлаже отварање понуда и закључење уговора са најповољнијим 

понудиоцем. 

V - ОДРЕЂУЈЕ СЕ да ће се закључењу уговора о продаји непосредном погодбом са 

најповољнијим понудиоцем приступити дана 18.02.2021. године у 12.00 часова у 

канцеларији јавног извршитеља Нине Киурски, ул. Карађорђева бр. 111, Ваљево. 

VI – ЦЕНА покретних ствари се слободно уговара, али почетна цена не може бити нижа 

од 50% процењене вредности, а рок за плаћање цене не може бити дужи од 15 дана од 

дана доношења Закључка о додељивању покретне ствари. 

VII – Aко уговор о продаји непосредном погодбом по избору извршног повериоца не 

буде закључен у року, или ако цена не буде плаћена у року који је одређен, јавни 

извршитељ утврђује да ствар није продата непосредном погодбом по избору извршног 

поивериоца. У том случају, извршни поверилац се позива да у року од осам дана захтева 

намирење преносом права својине на покретним стварима, а ако пропусти рок, извршни 

поступак се обустваља. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Јавни извршитељ  

Против овог закључка није дозвољен 

приговор, сходно чл. 24. ст. 5. ЗИО. 
______________________ 

 НИНА КИУРСКИ 
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