
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ САША ШЕКУЉИЦА 

Именован за подручје Вишег и Привредног суда у Сремској Митровици 

Стара Пазова, ул. Ћирила и Методија бр. 44-46, спрат 3, стан бр. 1 

Тел. : 022/860-436, 064/0551271 

Посл. бр.: И.И- 105/19 

Дана : 14.02.2020. године 

 

Јавни извршитељ Саша Шекуљица у извршном поступку  извршног повериоца 

DUEESSE CHRISTMAS DOO, Via Motola Z.I km 2.200, 74015 Martina Franka, Italia, ПИБ: 

02538680733, матични број уписа субјекта (број REA) 153018, чији је законски 

заступник директор Scatigna Rosa a пуномоћник Марјан Гагић, адвокат из Старе Пазове 

против извршног дужника BEST SHOP GROUP DOO Stari Banovci, ул. Здравка Јекића 

бр. 123, МБ: 20719362, ПИБ: 106989756, рачун бр. 265-6610310000523-30 који се води 

код Raiffeisen bank a.d. Beograd, у даљем поступку спровођења извршења одређеног 

решењем о извршењу Привредног суда у Сремској Митровици, посл. бр. И.И-133/19 од 

11.12.2019. године, ради намирења 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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

ОДРЕЂУЈУ СЕ услови продаје путем усменог јавног надметања покретних ствари 

пописаних и процењених по записнику број И.И-105/19 од 24.12.2019. године, и то :  

 

1. Пиле кончано 2/1, 6 x 5 цм, ком. 1840 -  процењена вредност износи 46,00 динара 

по комаду односно 84.840,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 23,00 динара по комаду односно 42.320,00 динара; 

2. Корпица гнездо Ускрс са јајетом, ком. 25 - процењена вредност износи 298,00 

динара по комаду односно 7.450,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 149,00 динара по комаду односно 3.725,00 динара; 

3. Свећица зец 6 x 4 x11,5 цм, ком. 108 - процењена вредност износи 282,00 динара по 

комаду односно 30.456,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 141,00 динара по комаду односно 15.228,00 динара; 

4. Свећњак звонце 13 x 13 x 17, ком. 249 - процењена вредност износи 298,00 динара 

по комаду односно 74.202,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 149,00 динара по комаду односно 37.101,00 динара; 

5. Корпица деко. Ускрс  - цвеће 2/1, ком. 12  - процењена вредност износи 348,00 

динара по комаду односно 4.176,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 174,00 динара по комаду односно 2.088,00 динара; 

6. Гранчица декор. Ускрс, 20 x 52 цм, ком. 339  - процењена вредност износи 91,00 

динара по комаду односно 30.849,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 15.424,50 динара; 

7. Висећи украс паткице, 6 x 6 x 48 цм, ком. 54 - процењена вредност износи 298,00 

динара по комаду односно 16.092,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 149,00 динара по комаду односно 8.046,00 динара; 

8. Корпица гнездо Ускрс са птицом, ком. 26 - процењена вредност износи 348,00 

динара по комаду односно 9.048,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 174,00 динара по комаду односно 4.524,00 динара; 



9. Декор. Ускрс у кесици, 6,5 x 12,5 цм, ком. 546 - процењена вредност износи 91,00 

динара по комаду односно 49.686,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 24.843,00 динара; 

10. Стаклени украс у кесици Ускрс, ком. 1618 - процењена вредност износи 91,00 

динара по комаду односно 147.238,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 73.619,00 динара; 

11. Свећа декор. Ускрс зека, 8 x 5,5 цм, ком. 1698 - процењена вредност износи 91,00 

динара по комаду односно 154.518,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 77.259,00 динара; 

12. Корпица метална квадрат, 8 x 8 цм, ком. 1551 - процењена вредност износи 46,00 

динара по комаду односно 71.346,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 23,00 динара по комаду односно 35.673,00 динара; 

13. Корпица декор. овална 8,5 x 10 цм, ком. 1033 - процењена вредност износи 91,00 

динара по комаду односно 94.003,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 47.001,50 динара; 

14. Штипаљка декор. зека, 4/1, 4 x 4 цм, ком. 761 - процењена вредност износи 91,00 

динара по комаду односно 69.251,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 34.625,50 динара; 

15. Декор. свећњак звонце, 10 x 5 цм, ком. 1097 - процењена вредност износи 91,00 

динара по комаду односно 99.827,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 49.913,50 динара; 

16. Кеса декор. ускрс, ком. 153 - процењена вредност износи 91,00 динара по комаду 

односно 13.923,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 45,50 динара по комаду односно 6.961,50 динара; 

17. Кесица декор. пиле, 14 x 7 цм, ком. 1027 - процењена вредност износи 91,00 динара 

по комаду односно 93.457,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 46.728,50 динара; 

18. Корпица декор. квадратна, 10 x 11,5 цм, ком. 967 - процењена вредност износи 

91,00 динара по комаду односно 87.997,00 динара укупно а почетна цена износи 50 

% од процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 43.998,50 динара; 

19. Кесица са зецом за врата, ком. 61 - процењена вредност износи 91,00 динара по 

комаду односно 5.551,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 45,50 динара по комаду односно 2.775,50 динара; 

20. Украсно јаје, 6/1, ком. 800  - процењена вредност износи 91,00 динара по комаду 

односно 72.800,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 45,50 динара по комаду односно 36.400,00 динара; 

21. Свећица керамичка Ускрс, ком. 111 - процењена вредност износи 46,00 динара по 

комаду односно 5.106,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 23,00 динара по комаду односно 2.553,00 динара; 

22. Свећњак са зеком, 6,5 x 7,5 x 10 цм, ком. 107 - процењена вредност износи 91,00 

динара по комаду односно 9.737,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 4.868,50 динара; 

23. Декор украс бисквит, 6 x 2,9 цм, ком. 249 - процењена вредност износи 46,00 

динара по комаду односно 11.454,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 23,00 динара по комаду односно 5.727,00 динара; 

24. Свећица у кантици зека, ком. 473 - процењена вредност износи 91,00 динара по 

комаду односно 43.043,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 45,50 динара по комаду односно 21.521,50 динара; 

25. Лампица кока на постољу, ком. 219 - процењена вредност износи 223,50 динара по 

комаду односно 48.946,50 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 111,75 динара по комаду односно 24.473,25 динара; 

26. Лампица овчица на постољу, ком. 120  - процењена вредност износи 223,50 динара 

по комаду односно 26.820,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 111,75 динара по комаду односно 13.410,00 динара; 



27. Пиле декоративно кутија, 13 x 10, ком. 384 - процењена вредност износи 182,00 

динара по комаду односно 69.888,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 91,00 динара по комаду односно 34.944,00 динара; 

28. Украс видећи зека, 12 x 22 цм, ком. 1155 - процењена вредност износи 91,00 динара 

по комаду односно 105.105,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 52.552,50 динара; 

29. Звонце декоративно 12,5 x 12,5 x 18 цм, ком. 109 - процењена вредност износи 

265,00 динара по комаду односно 28.885,00 динара укупно а почетна цена износи 50 

% од процењене вредности 132,50 динара по комаду односно 14.442,50 динара; 

30. Свећа декоративна кока, 5,5 x 8 цм, ком. 201 - процењена вредност износи 91,00 

динара по комаду односно 18.291,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 9.145,50 динара; 

31. Декор. украс у кесици, 6,5 x 12,5 цм, ком. 234 - процењена вредност износи 91,00 

динара по комаду односно 21.294,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 10.647,00 динара; 

32. Декор. јаја у кутији, 4,5 х 5 х 7,5 цм, ком. 596 - процењена вредност износи 42,00 

динара по комаду односно 25.032,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 21,00 динара по комаду односно 12.516,00 динара; 

33. Декоративни украс, 39 х 2 х 50 цм, ком. 85 - процењена вредност износи 91,00 

динара по комаду односно 7.735,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 3.867,50 динара; 

34. Дрвена фигура декор. кока, ком. 126 - процењена вредност износи 91,00 динара по 

комаду односно 11.466,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 45,50 динара по комаду односно 5.733,00 динара; 

35. Свећњак стаклени декор. округли, ком. 284 - процењена вредност износи 46,00 

динара по комаду односно 13.064,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 23,00 динара по комаду односно 6.532,00 динара; 

36. Свећњак стаклени декор. 6,5 цм, ком. 304 - процењена вредност износи 46,00 

динара по комаду односно 13.984,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 23,00 динара по комаду односно 6.992,00 динара; 

37. Гел налепница декор. Ускрс, ком. 458 - процењена вредност износи 91,00 динара по 

комаду односно 41.678,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 45,50 динара по комаду односно 20.839,00 динара; 

38. Сталак за јаје, 13 х 9 х 6 цм, ком. 1018 - процењена вредност износи 91,00 динара 

по комаду односно 92.638,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 46.319,00 динара; 

39. Подметач филц, 25 х 15 цм, ком. 185 - процењена вредност износи 46,00 динара по 

комаду односно 8.510,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 23,00 динара по комаду односно 4.255,00 динара; 

40. Сталак за јаје, 9,5 х 5 х 7,5 цм, ком. 163  - процењена вредност износи 91,00 динара 

по комаду односно 14.833,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 7.416,50 динара; 

41. Јаје декор. са чипком, 5,5 х 9 цм, ком. 139 - процењена вредност износи 91,00 

динара по комаду односно 12.649,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 6.324,50 динара; 

42. Декор. колица за јаје, 13 х 9 цм, ком. 458 - процењена вредност износи 91,00 динара 

по комаду односно 41.678,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 20.839,00 динара; 

43. Украс висећи дрвени јаје 29 цм, ком. 176 - процењена вредност износи 91,00 динара 

по комаду односно 16.016,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 8.008,00 динара; 

44. Свећњак декор. Mergherita, ком. 775 - процењена вредност износи 91,00 динара по 

комаду односно 70.525,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 45,50 динара по комаду односно 35.262,50 динара; 



45. Свећица зека кермаичка, ком. 207 - процењена вредност износи 46,00 динара по 

комаду односно 9.522,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 23,00 динара по комаду односно 4.761,00 динара; 

46. Герланда Ускрс 275 цм, ком. 173 - процењена вредност износи 91,00 динара по 

комаду односно 15.743,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 45,50 динара по комаду односно 7.871,50 динара; 

47. Декоративни украс Caramella, ком. 443 - процењена вредност износи 46,00 динара 

по комаду односно 20.378,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 23,00 динара по комаду односно 10.189,00 динара; 

48. Корпица декор. Ускрс, 2/1 цветна, ком. 126 - процењена вредност износи 414,00 

динара по комаду односно 52.164,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 207,00 динара по комаду односно 26.082,00 динара; 

49. Привезак декор. Ускрс 7,5 х 16, ком. 102 - процењена вредност износи 46,00 динара 

по комаду односно 4.692,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 23,00 динара по комаду односно 2.346,00 динара; 

50. Кеса украсна Ускрс 36 х 10 х 12 цм, ком. 82 - процењена вредност износи 42,00 

динара по комаду односно 3.444,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 21,00 динара по комаду односно 1.722,00 динара; 

51. Подметач филц округли 230 цм, ком. 45 - процењена вредност износи 91,00 динара 

по комаду односно 4.095,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 2.047,50 динара; 

52. Зец светлећи 26 х 16 х 25 цм, ком. 112 - процењена вредност износи 91,00 динара 

по комаду односно 10.192,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 5.096,00 динара; 

53. Магнет за фрижидер Ускрс, ком. 91 - процењена вредност износи 46,00 динара по 

комаду односно 4.186,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 23,00 динара по комаду односно 2.093,00 динара; 

54. Кока у рафији Ускрс 15 х 18 цм, ком 181 - процењена вредност износи 91,00 динара 

по комаду односно 16.471,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 8.235,50 динара; 

55. Штипаљка декор. Ускрс 4 цм, ком. 74 - процењена вредност износи 91,00 динара 

по комаду односно 6.734,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 3.367,00 динара; 

56. Штипаљка декор. зека у бундеви, ком. 189 - процењена вредност износи 91,00 

динара по комаду односно 17.199,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 8.599,50 динара; 

57. Декоративни сталак Margarita, ком. 901 - процењена вредност износи 46,00 

динара по комаду односно 41.446,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 23,00 динара по комаду односно 20.723,00 динара; 

58. Декоративни сталак цвет, ком. 851 - процењена вредност износи 46,00 динара по 

комаду односно 39.146,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 23,00 динара по комаду односно 19.573,00 динара; 

59. Украс јаје 25 цм, ком. 716 - процењена вредност износи 91,00 динара по комаду 

односно 65.156,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 45,50 динара по комаду односно 32.578,00 динара; 

60. Декор. украс Ускрс 6 х 5 цм, ком. 772 - процењена вредност износи 57,00 динара по 

комаду односно 44.004,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 28,50 динара по комаду односно 22.002,00 динара; 

61. Корпица постављена овална, ком. 213 - процењена вредност износи 216,00 динара 

по комаду односно 46.008,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 108,00 динара по комаду односно 23.004,00 динара; 

62. Совица декор. украс 34 х 26 33 цм, ком. 186 - процењена вредност износи 91,00 

динара по комаду односно 16.926,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 8.463,00 динара; 



63. Гел украс за прозоре 25 х 21, ком. 140 - процењена вредност износи 91,00 динара по 

комаду односно 12.740,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 45,50 динара по комаду односно 6.370,00 динара; 

64. Декор. украс зец 33 цм, ком. 26 - процењена вредност износи 91,00 динара по 

комаду односно 2.366,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 45,50 динара по комаду односно 1.183,00 динара; 

65. Свећица у кантици зека, ком. 144 - процењена вредност износи 91,00 динара по 

комаду односно 13.104,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 45,50 динара по комаду односно 6.552,00 динара; 

66. Корпица филц декор. 10 цм, ком. 804 - процењена вредност износи 91,00 динара по 

комаду односно 73.164,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 45,50 динара по комаду односно 36.582,00 динара; 

67. Свећица зека са посудом, ком. 278 - процењена вредност износи 91,00 динара по 

комаду односно 25.298,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 45,50 динара по комаду односно 12.649,00 динара; 

68. Блок нотес декоративни, ком. 136  - процењена вредност износи 91,00 динара по 

комаду односно 12.376,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 45,50 динара по комаду односно 6.188,00 динара; 

69. Дрвена фигура декор. патка, ком. 257 - процењена вредност износи 91,00 динара 

по комаду односно 23.387,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 11.693,50 динара; 

70. Миришљава свећа декор. 6 х 8 цм, ком. 45 - процењена вредност износи 46,00 

динара по комаду односно 2.070,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 23,00 динара по комаду односно 1.035,00 динара; 

71. Машница декор. метална 6 х 8 цм, ком. 338 - процењена вредност износи 91,00 

динара по комаду односно 30.758,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 15.379,00 динара; 

72. Герланда Ускрс јаје 275 цм, ком. 151 - процењена вредност износи 91,00 динара по 

комаду односно 13.741,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 45,50 динара по комаду односно 6.870,50 динара; 

73. Гнездо 6/1 сет 5 цм, ком. 14 - процењена вредност износи 91,00 динара по комаду 

односно 1.274,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 45,50 динара по комаду односно 637,00 динара; 

74. Цвет декоративни текстил 52 цм, ком. 17 - процењена вредност износи 91,00 

динара по комаду односно 1.547,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 45,50 динара по комаду односно 773,50 динара; 

75. Јаје декор. за качење 16 х 61, ком. 141 - процењена вредност износи 91,00 динара по 

комаду односно 12.831,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 45,50 динара по комаду односно 6.415,50 динара; 

76. Свећица зека у дисплеју, ком. 59 - процењена вредност износи 91,00 динара по 

комаду односно 5.369,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 45,50 динара по комаду односно 2.684,50 динара; 

77. Глитер за јаја 10 г 3/1, ком. 15 - процењена вредност износи 91,00 динара по 

комаду односно 1.365,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од процењене 

вредности 45,50 динара по комаду односно 682,50 динара; 

78. Кантица декор. кера. са паткама, ком. 84 - процењена вредност износи 397,00 

динара по комаду односно 33.348,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 198,50 динара по комаду односно 16.674,00 динара; 

79. Висећи украс паткице, 6 х 6 48 цм, ком. 25 - процењена вредност износи 298,00 

динара по комаду односно 7.450,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 149,00 динара по комаду односно 3.725,00 динара; 

80. Корпица постављена овална, ком. 29 - процењена вредност износи 237,00 динара 

по комаду односно 6.873,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 118,50 динара по комаду односно 3.436,50 динара; 



81. Корпице са постављеним текстилом, ком. 24 - процењена вредност износи 661,00 

динара по комаду односно 15.864,00 динара укупно а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности 330,50 динара по комаду односно 7.932,00 динара; 

 

Друго јавно надметање ће се одржати дана 05.03.2020. године у 14:00 часова у 

канцеларији јавног извршитеља у Старој Пазови, ул. Ћирила и Методија бр. 44-46, спрат 

3, стан бр. 1. 

 

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 – 105/19 за покретну ствар 

под редним бр.______.“ 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 предметној покретној ствари 

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 - 105/19. 

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 могу разгледати покретне ствари које су предмет продаје на основу 

писменог захтева достављеног 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 Привредног суда у Сремској Митровици 

- спис предмета 

 


