
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СРЂАН МИЛАДИНОВ 

Именован за подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици 

Суботица, Пушкинов трг 5/3/15 

Посл.бр. ИИВК 196/19 

Идент. број предмета 10-03-00196-19-0242 

Дана: 21.10.2020. године 

 

Јавни извршитељ Срђан Миладинов, поступајући у извршном поступку по предлогу за извршење на 

основу веродостојне исправе извршног повериоцa ЈКП "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА, 

Суботица, ул. Сегедински пут  бр. 22, МБ 08038180, ПИБ 100847219, против извршног дужника, Ћерим 

Бајрами, Суботица, ул. Стипе Гргића бр. 34, ЈМБГ 2602983450161, ради намирења новчаног потраживања 

извршног повериоца насталог из комуналних и сродних делатности, 21.10.2020. године, доноси 

З А К Љ У Ч А К  

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРОДАЈА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ покретних ствари извршног дужника 

Ћерим Бајрами, Суботица, ул. Стипе Гргића бр. 34, ЈМБГ 2602983450161, пописане и процењене на 

Записнику о попису и процени посл. бр. ИИВК 196/19 од 16.07.2020. године, и то: 

1. ВЕШ МАШИНА ГОРЕЊЕ ,; број пописне маркице: 1449. 

Процењена вредност износи 7.000,00 динара. 

2. КЛУБ СТО СТАКЛО; број пописне маркице: 1450. 

Процењена вредност износи 6.000,00 динара. 

3. ТЕЛЕВИЗОР МАРКЕ „LG 42LF652V“ ; број пописне маркице: 1451. 

Процењена вредност износи 25.000,00 динара. 

4. КАУЧ; број пописне маркице: 1452. 

Процењена вредност износи 5.000,00 динара. 

5. УГАОНА ГАРНИТУРА СА ФОТЕЉОМ И ТАБУРЕОМ ЗА НОГЕ, СИВА КРЕМ БОЈА СА 

СТИЛСКИМ НОГАМА; број пописне маркице: 1453. 

Процењена вредност износи 40.000,00 динара. 

6. ТВ КОМОДА; број пописне маркице: 1454. 

Процењена вредност износи 11.000,00 динара. 

7. ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG 54 CM; број пописне маркице: 1455. 

Процењена вредност износи 4.000,00 динара. 

8. ВИСЕЋИ ЛУСТЕР 12 СИЈ.МЕСТА (2 КОМАДА); број пописне маркице: 1456. 

Процењена вредност износи 5.000,00 динара по комаду. 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ рок за закључење уговора о продаји претходно наведених покретних ствари које 

су предмет извршења до дана 19.11.2020. године. 

ПОЗИВАЈУ СЕ потенцијални купци претходно наведених покретних ствари да до дана 13.11.2020. 

године у 14,00 часова доставе Јавном извршитељу Срђану Миладинову, Пушкинов трг бр. 5, улаз 3, 1. 

спрат, стан бр. 15, Суботица, писане понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом 

претходно наведенe покретних ствари које су предмет извршења и да у горе наведено време приступе у 

канцеларију Јавног извршитеља, ради отварања понуда. 

УПОЗОРАВАЈУ СЕ потенцијални купци који су доставили писане понуде за закључење уговора о 

продаји претходно наведене покретне ствари, да њихов изостанак у горе наведно време не одлаже 

отварање понуда и закључење уговора са најповољнијим понудиоцем. 



Почетна цена ствари не може бити нижа од 50% од процењене вредности ствари. 

Цена покретних ствари се слободно уговара, а рок за плаћање цене не може бити дужи од 15 дана од дана 

доношења Закључка о додељивању покретних ствари. 

Ако уговор о продаји непосредном погодбом по избору извршног повериоца не буде закључен у року, 

јавни извршитељ утврђује да ствар није продата непосредном погодбом по избору извршног повериоца.  

У том случају, извршни поверилац позива се да у року од осам дана захтева намирење преносом права 

својине на покретним стварима, а ако пропусти рок, извршни поступак се обуставља.  

Закључак о продаји непосредном погодбом 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 обавештавања. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог закључка није дозвољен 

правни лек. 

 Јавни извршитељ 
______________ 

Срђан Миладинов 

 


