
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СРЂАН ЈОВАНОВИЋ 

Душана Јерковића бр.3, лок.1 

22320 Инђија 

Телефон: 064/335-8676 

Број предмета: И.И-166/2019 

Дана: 28.10.2019. године 

Јавни извршитељ Срђан Јовановић у извршном предмету извршног повериоца "ЕXPOBANK"  

Акционарско друштво Београд, Београд, ул. Далматинска бр. 22, МБ 07534183, ПИБ 100003148, 

чији је пуномоћник адв. Дејан Вуковић, Београд, Теодора Драјзера бр. 34, против извршног дужника 

SEENERGY TIMBER DOO BEOGRAD - STARI GRAD, Београд-Стари Град, ул. Палмотићева бр. 

8, МБ 20938480, ПИБ 108138052, кога заступа Законски заступник Alex Svilar, Београд, Палмотићева 

бр.8, ради наплате новчаног потраживања у износу 83.254.908,98 динара, доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК  О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ 

ОГЛАШАВА СЕ ПРВА јавна продаја путем усменог и јавног надметања покретних ствари у 

власништву извршног дужника SEENERGY TIMBER DOO BEOGRAD - STARI GRAD, Београд-

Стари Град, ул. Палмотићева бр. 8, МБ 20938480, ПИБ 108138052, а које се налазе у Моровићу, ул. 

Моровић бб, и то: 

 

1. Етажна једносмерна трака, инвентарски број 076, (транспортер за трупце, приликом 

пописа утврђено да је двосмерна трака), година производње 1985., број пленидбене 

маркице 4, 

 

2. Етажна двосмерна трака, инвентарски број 077, година производње 1985, број пленидбене 

маркице 5, 

 

3. Гатер са транспортером „Brno-Кralovopolska“, стројима тип – RVN II, серијски број 

309011, инвентарски број 034, година производње 1985., број пленидбене маркице 6,  

 

4. Електромотор снаге 36 kw, инвентарски број 00044, година производње 1985., број 

пленидбене маркице 7, 

 

5. Аутоматска кратилица циркулар, „Paul Maschinenfabrik Durmentingen“ инвентарски број 

00068, година производње 1992., број пленидбене маркице 8, 

 

6. Столарска машина тип 599,00, инвентарски број 058, година производње 1985., број 

пленидбене маркице 9, 

 

7. Трачна пила бансек, количина 1, „Братство Загреб“, ТР 600, инвентарски број 075, година 

производње 1985., број пленидбене маркице 10,  

 

8. Бансек, „Братство Загреб“, ТР 600/ ТР 800, инвентарски број 059, година производње 

1985., број пленидбене маркице 11,  



 

9. Хидраулична кружна пила за попречни рез „Дик Ђурђеновац 7“, два комада, инвентарски 

број 00087, HKP-850, број пленидбене маркице 12, серијски број 0629, година производње 

1985., (једна је означена са пленидбеном маркицом 12, а друга је означена производном 

плочицом tv број 0534), 

 

10. Хидраулична кружна пила за попречни рез „Дик Ђурђеновац“, два комада, HKP-850, 

инвентарски број 00088, број пленидбене маркице 13, серијски број 0526/0534, година 

производње 1989., снага 7,5kw, 

 

11. Циркулатор за штуцовање „Братство Загреб“, два комада, инвентарски број 50, година 

производње 1985., број пленидбене маркице 14 и 15,  

 

12. AC парач „Братство Загреб“, инвентарски број 057, година производње 1985., број 

пленидбене маркице 16,  

 

13. Подизни сто „Singer“, инвентарски број 062, година производње 1992., број пленидбене 

маркице 17,  

 

14. Попречни транспортер „Singer“, инвентарски број 064, година производње 1992., број 

пленидбене маркице 18,  

 

15. Вишелисни циркулар „Paul K“, 34v1000 са софтвером и ласерским навођењем, 

инвентарски број 063, серијски број 8839561, тип К34v/1000/R, година производње 1992., 

број пленидбене маркице 19, 

 

16. Повратни уздзжни транспортер, инвентарски број 065, година производње 1992., број 

пленидбене маркице 20,  

 

17. Попречни транспортер, инвентарски број 00118, година производње 1985., број 

пленидбене маркице 21, 

 

18. Аутоматска кратилица „Gre Con“, инвентарски број 066, година производње 2004., 

серијски број 0940200191200 број пленидбене маркице 22, 

 

19. Трачна пила бансек TP 800, „Братство Загреб“ инвентарски број 074, година производње 

1985., број пленидбене маркице 23, 

 

20. Компресор, „Partner“ 270 Fini 4kw, 270x, инвентарски број 069, година производње 2008., 

серијски број 1180049-178, број пленидбене маркице 24,  

21. Компресор, „Partner“ 270 Fini 4kw, 270x, инвентарски број 071, година производње 2008., 

серијски број 180049-474, број пленидбене маркице 25,  

22. Аутоматска брента ТР 1400 „Братство Загреб“ са колицима, инвентарски број 049, година 

производње 1984., серијски број 8934268, број пленидбене маркице 26,  

23. Двоетажни двосмерни транспортер за трупце Л=(5720+5720)x410, инвентарски број 120, 

година производње 1984., број пленидбене маркице 27,  

24. Дизалица „VEDA“ са кранском шином, инвентарски број 025, година производње 1984., 

број пленидбене маркице 28,  

25. Продужни транспортер са избацивачима, инвентарски број 121, година производње 1984., 

број пленидбене маркице 29,  

26. Ланчани излазни подужни транспортер, инвентарски број 0122, година производње 1984., 



број пленидбене маркице 30,  

 

27. Подужни и попречни транспортери, шест комада, инвентарски број 0123, година 

производње 1984., број пленидбене маркице 31, број пленидбене маркице 32, број 

пленидбене маркице 33, број пленидбене маркице 34, број пленидбене маркице 35, број 

пленидбене маркице 36,  

28. Растружна обличарка „BREDA“, инвентарски број 00056, „Братство Загреб“ RP 11 – H, 

година производње 1984., серијски број 8433118, број пленидбене маркице 37,  

29. Аутоматска четка за скидање пиљевине, инвентарски број 0126, година производње 2010., 

број пленидбене маркице 38,  

30. Попречни транспортер, инвентарски број 0125, година производње 1984., број пленидбене 

маркице 39,  

31. Компресор за команде „Brente Energoinvest“ Добој, тип R600А, инвентарски број 00089, 

година производње 1989., број пленидбене маркице 40,  

32. Подстаница са сабирником, разделником, пумпама, вентилима и осталом арматуром, као и 

са командно управљачким орманима „NIGOS“, Ниш, модел KRО-04RBI-IVO, MC 2000x7, 

два комада, година производње 2010., број пленидбене маркице 41 и 42, 

33. Размењивачи топлоте у шест комора за сушење резане грађе произвођача „INCOMAC“ 

S.R.L. из Италије, модел ICD-50 капацитета 50м3 и једне коморе модел ICD-100 капацитета 

100м3, година производње 2010., (налази се на врху 7 комора које су означене бројевима 

од 1 до 7), 

34. Вентилатори у шест комора модел ICD-50 и у једној комори ICD-100, година производње 

2010., (налазe се на врху 7 комора које су означене бројевима од 1 до 7), 

35. Разводна цевна мрежа топловода од котларнице, преко подстанице до комора сушара, 

година производње 2010., 

36. Програмско управљачки систем вођења режима рада сушара са мониторингом, година 

производње 2010., број пленидбене маркице 43, 

37. Континуални котао на чврсто гориво „Ђураковић“, тип 45, снаге 3mv, фабрички број 291 

(дорађен за континуирани рад), инвентарски број 111, година производње 1984.,број 

пленидбене маркице 44,  

38. Експанзиона посуда „Мајевица“, тип 45, запремина 3.200 литара, инвентарски број 112, 

година производње 1985.,број пленидбене маркице 45,  

39. Систем посуда за омекшавање воде, инвентарски број 113, година производње 2010, број 

пленидбене маркице 46,  

40. Сабирник и разделник, пумпе, вентили и остала арматура, цевни развод са изолацијом у 

котларници, инвентарски број 114, година производње 2010, број пленидбене маркице 47,  

41. Сабирни бункер централне вентилације са циклонима, инвентарски број 115, година 

производње 1985, број пленидбене маркице 48,  

42. Вентилатори са електромоторима централне вентилације, инвентарски број 116, година 

производње 1985, два комада, број пленидбене маркице 49 и 50,  

43. Цевни развод од производне линије „GATERA“ и од производне линије „BREENTE“ до 

вентилатора и сабирног бункера са носећим мостовима, инвентарски број 117, година 

производње 1985., број пленидбене маркице 51,  

 

44. Аутоматски циркулар за подужно резање даске, инвентарски број 124, година производње 

1984., број пленидбене маркице 52,  



45. Трачна пила ТР 1100, тип 02, инвентарски број 61, година производње 1984 „Братство 

Загреб“, RP 110-02, серијски број 652112, број пленидбене маркице 53,  

46. Двоетажни двосмерни транспортер за трупце Л=(5720+5720)x410, инвентарски број 120, 

година производње 1985, број пленидбене маркице 54. 

 

Укупна процењена вредност свих наведених покретних ствари износи 36.612.003,15 

динара, а почетна цена за све наведене покретне ствари чија се продаја на јавном надметању 

врши заједно, износи 70% од процењене вредности поктетних ствари и износи 25.628.402,20 

динара. 

Јавна продаја одржаће се дана 22.11.2019. године са почетком у 10:10 часова у канцеларији 

јавног извршитеља у Инђији, улица  Душана Јерковића бр.3, лок.1, те се овим закључком позивате 

на продају. 

 

Све набројане покретне ствари се продају заједно обзиром да је утврђено да би појединачном 

продајом била знатно умањена њихова вредност. 

 

Покретне ствари коју су наведене под бројем од 1 до 7, 10, 11, од 13 до 21,  и ствар под бр. 46 

припадају Линији гатера са секундарном дорадом.  

Покретне ствари коју су наведене под бројем 8, 9, од 22 до 31, 44 и ствар под бр.45 припадају 

Линији трачне пиле – бренте. 

Покретне ствари коју су наведене под бројем 32, 33, 34, 35 и ствар под бр.36 припадају и служе 

Линији аутоматике и опреме сушаре за даску. 

Покретне ствари коју су наведене под бројем 37, 38, 39, 40, 41, 42 и ствар под бр.43 припадају 

и служе Котларница са вентилационом опремом за производне линије гатера и трачне пиле – бренте. 

Право учешћа имају сва заинтересована лица која до дана почетка јавне продаје јавном 

извршитељу доставе доказ о извршеној уплати јемства у износу од 10% од процењене вредности 

покретне ствари, и то уплатом на наменски рачун јавног извршитеља бр. 285-2210310000069-85 који 

се води код SBERBANK СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД са позивом на број предмета И.И-166/2019, са 

назнаком „јемство за учешће на јавној продаји“. 

Полагања јемства су ослобођени извршни поверилац и заложни поверилац ако њихова 

потраживања достижу износ јемства и ако би се, са обзиром на њихов ред првенства и утврђену 

вредност непокретности тај износ могао намирити из куповне цене.  

Најповољнији понудилац је дужан да у року од 15 дана од дана доношења закључка о 

додељивању непокретности понуђену цену исплати на наменски рачун  јавног извршитеља, а по 

уплати купопродајне цене предаће му се предметна непокретност.  

Купац сноси све трошкове око такси и порез. 

Понудиоцу чија понуда није прихваћена вратиће се јемство одмах по закључењу јавног 

надметања, осим за другог и трећег понуђача, те ако најповољнији понудилац не положи продајну 

цену у датом року, јавни извршитељ ће прогласити продају том понуђачу без правног дејства и 

доделити непокретност другом по реду понудиоцу, уз одређивање рока за плаћање понуђене цене. 

Ако ни тај понуђач не положи понуђену продајну цену у датом року јавни извршитељ ће применити 

иста правила и на трећег понуђача. У случају да ни трећи понуђач не уплати цену по позиву јавног 

извршитеља, јавни извршитељ ће огласити да јавно надметање није успело, а јемства ће служити 

ради подмирења трошкова нове продаје односно разлике између постигнуте цене на претходној и 

новој продаји, а за случај да исти не буду служили наведеној сврси накнадно ће бити враћени и овим 

понуђачима.  



Овај закључак објавиће се на огласној табли Коморe извршитеља, а странке могу исти 

објавити и у средствима јавног информисања. 

Заинтересована лица могу разгледати покретне ствари које су предмет продаје у току радног 

дана у 10:00 часова, односно у друго погодно време, што је извршни дужник дужан омогућити. 

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. 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. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог закључка није дозвољен правни лек. 

 

 ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

 

_____________________ 

Срђан Јовановић 

 


