
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ САША ШЕКУЉИЦА 

Именован за подручје Вишег и Привредног суда у Сремској Митровици 

Стара Пазова, ул. Змај Јовина 15/4 

Тел.: 022/311-890; 064/0551271 

Посл. бр.: И.И – 28/19 

Дана : 15.08.2019. године 

 

Јавни извршитељ Саша Шекуљица у извршном поступку извршног повериоца Витомир 

Симић из Војке, ул. Николе Пашића бр. 115, текући рачун бр. 160-5800100820310-87 

који се води код Banca Intesa a.d. Beograd, чији је пуномоћник Рудин Лагунџић, адвокат 

из Старе Пазове против извршног дужника LIFAM M D.O.O. STARA PAZOVA, ул. 

Голубиначки пут бб, МБ: 17237209, ПИБ: 100292155, рачун бр. 205-0000000126479-18 

који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд, кога заступа законски заступник-

директор Миодраг Смољановић, ради наплате новчаног потраживања, а на основу члана 

236., 237., 238., 239., 241. и 242. Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 

106/2015 и 106/2016 - аутентично тумачење и 113/2017 - аутентично тумачење), доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

ОДРЕЂУЈУ СЕ  услови продаје путем усменог јавног надметања покретних ствари 

пописаних и процењених по записнику број И.И–28/19 од 14.06.2019. године и то :  

 

1. Струг Потисје, PA-B30, год. производње 1977., фабр. бр. 4654, 7,5 kW -  

процењена вредност износи 300.000,00 динара а почетна цена износи 70 % од 

процењене вредности односно 210.000,00 динара; 

2. Штанц преса Feluutva Kossuth Brigad, год. произвосње 1970., зелене боје - 

процењена вредност износи 200.000,00 динара а почетна цена износи 70 % од 

процењене вредности односно 140.000,00 динара; 

 

Прво јавно надметање  ће се одржати дана 12.09.2019. године у 14:00 часова у 

канцеларији јавног извршитеља у Старој Пазови, ул. Змај Јовина бр. 15/4. 

 

На јавном надметању могу као понудиоци да учествују само лица која су положила 

јемство до објављивања јавног надметања. Јемство износи 1/10 процењене вредности 

пописане покретне ствари и уплаћује се на депозитни рачун јавног извршитеља број 

205-0000000247770-89 који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд са напоменом 

„јемство за учествовање у јавном надметању у предмету  И.И – 28/19.“ Доказ о уплати 

јемства понудиоци су дужни доставити јавном извршитељу до објављивања јавног 

надметања. 

Извршни поверилац и заложни извршни поверилац не полажу јемство ако њихова 

потраживања досежу износ јемства и ако би, с обзиром на њихов редослед намирења и 

процењену вредност покретности, износ јемства могао да се намири из продајне цене. 

 

Трошкове припадајућег пореза на пренос права својине на предметним покретним 

стварима сноси купац. 

 

Покретна ствар се купује у виђеном стању.  

 

Понуђач са највећом понудом дужан је да уплати цену за покретну ствар у року од 15 



дана од дана доношења закључка о додељивању покретне ствари и то на депозитни 

рачун јавног извршитеља број 205-0000000247770-89 који се води код Комерцијалне 

банке а.д. Београд са позивом на бр. И.И - 28/19. 

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

закључком се оглашава да је продаја без правног дејаства према њему и ствар се 

додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока од 15 дана за плаћање понуђене 

цене и тако редом док се не исцрпе сви понудиоци са списка из закључка о додељивању 

ствари.  

У случају да ниједан понуђач не плати понуђену цену у року јавни извршитељ ће 

поступити у складу са чланом 241. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. 

гласник РС“, бр. 106/2015). 

 

Дужнику се забрањује свако располагање пописаним стварима. 

 

Заинтересована лица за куповину могу разгледати покретну ствар која је предмет 

продаје искључиво на основу писменог захтева који се доставља на адресу седишта 

канцеларије јавног извршитеља најкасније 10 дана пре дана одржавања јавног 

надметања.  

 

Покретне ствари могу да се продају непосредном погодбом по споразуму странака који 

је могућ у распону од објављивања закључка о продаји на јавном надметању па до 

доношења закључка о додељивању 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 покретна ствар прода на 

првом јавном надметању - док се не утврди да оно није успело иако је ствар продата (чл. 

183. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу). После тога споразум је опет дозвољен док 

не почне друго јавно надметање. 

Споразумом странака одређује се рок за закључење уговора о продаји непосредном 

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

да се одреде и други услови. 

Одмах после споразума странака доноси се закључак о продаји непосредном погодбом 

по споразуму странака, којим се одређују и рок за закључење уговора и рок за плаћање 

продајне цене. 

 

Закључак о продаји објавиће се на огласној табли Коморе јавних извршитеља и на други 

уобичајен начин, с тим да извршни поверилац може о свом трошку да исти објави и  у 

средствима јавног обавештења. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог закључка није дозвољен правни лек 

                                                                                                  ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

                                                                                                       Саша Шекуљица 

Закључак доставити: 

- извршном повериоцу 

- извршном дужнику 

- огласна табла Коморе јавних извршитеља 

- огласна табла Основног суда у Старој Пазови 

- спис предмета 

 

 


