
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ СУДА У НОВОМ САДУ 

И ПРИВРЕДНОГ СУДА У НОВОМ САДУ 

ТАМАРА ГУЦУЊА 

Нови Сад, Лазе Костића 2 

Тел.: 021/ 3000-790 

Посл. бр. И.И 390/2018 

Дана: 23.05.2019. године 

 

Jaвни извршитељ Тамара Гуцуња за подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом 

Саду, у извршном предмету извршних поверилаца ВАЊА ОРЛОВИЋ, Батајница, ул. Мајора Зорана 

Радосављевића бр. 261 и ГОРАН ОРЛОВИЋ, Батајница, ул. Мајора Зорана Радосављевића бр. 261, које 

заступа Јелена Митић Сокола, адвокат у Новом Саду, против извршног дужника НАТАША ТЕРЗИЋ, 

Черевић, ул. Сремска бр. 7, у складу са чланом 236-239. Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“ 

бр.106/2015), ради наплате новчаног потраживања, на основу извршне исправе, доноси следећи: 

З А К Љ У Ч А К 

 

Оглашава се ПОНОВНА ДРУГА ЈАВНА ПРОДАЈА, путем усменог и јавног надметања, покретних 

ствари пописаних према записнику од 16.01.2019. године, и то: 

 

1. Керамичке подне плочице 30x60-20 кутија (пленидбена маркица АА77371) 

 

процењена вредност износи 1.650,00 динара по кутији, а почетна цена чини 50% процењене вредности 

и износи 825,00 динара по кутији. 

 

2. Кантице фуг масе-4 комада  (пленидбена маркица АА77372) 

 

процењена вредност износи 500,00 динара по комаду, а почетна цена чини 50% процењене вредности 

и износи 250,00 динара, по комаду. 

 

3. Дневна соба-2 витрине и сто за ТВ  (пленидбена маркица АА77373) 

 

процењена вредност износи 10.000,00 динара, а почетна цена чини 50% процењене вредности и 

износи 5.000,00 динара. 

 

4. Умиваоник „Elegant“ Fi 450/170 mm (пленидбена маркица АА77374) 

 

процењена вредност износи 4.000,00 динара, а почетна цена чини 50% процењене вредности и износи 

2.000,00 динара. 

 

5. Керамички водокотлић (пленидбена маркица АА77375) 

 

процењена вредност износи 3.000,00 динара, а почетна цена чини 50% процењене вредности и износи 

1.500,00 динара. 

 

6. WC шоља (пленидбена маркица АА77376) 

 

процењена вредност износи 4.000,00 динара, а почетна цена чини 50% процењене вредности и износи 

2.000,00 динара. 

 

7. Даска за WC шољу (пленидбена маркица АА77377) 

 

процењена вредност износи 500,00 динара, а почетна цена чини 50% процењене вредности и износи 

250,00 динара. 



 

8. Славина (пленидбена маркица АА77378) 

 

процењена вредност износи 1.500,00 динара, а почетна цена чини 50% процењене вредности и износи 

750,00 динара. 

 

9. Славина са деловима (пленидбена маркица АА77379) 

 

процењена вредност износи 1.500,00 динара, а почетна цена чини 50% процењене вредности и износи 

750,00 динара. 

 

Јавна продаја одржаће се дана 21.06.2019. године са почетком у 12,00 часова у канцеларији јавног 

извршитеља, адреса Лазе Костића 2, Нови Сад, те се овим закључком позивају сва заинтересована лица на 

продају. 

 

Дужнику се забрањује свако располагање пописаним стварима. 

 

Пре почетка усменог јавног надметања сваки понудилац је дужан да положи јемство у износу од 1/10 

процењене вредности на наменски рачун Тамаре Гуцуње 340-13003265-43, који се води код „ERSTE BANK“ 

АД НОВИ САД, са позивом на број предмета И.И 390/2018 и да о томе достави доказ најкасније до 

објављивања јавног надметања. 

 

Купац је дужан да цену по којој је ствар продата положи на рачун јавног извршитеља у року од 5 дана 

од дана доношења закључка о додељивању покретне ствари, а по уплати купопродајне цене у целости има 

право да преузме ствар. 

 

Ако најповољнији понудилац с јавног надметања не плати понуђену цену у року, закључком се 

оглашава да је продаја без дејства према њему и ствар додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање 

рока за плаћање понуђене цене и тако редом док се не исцрпе сви понудиоци са списка из закључка о 

додељивању ствари. 

 

Споразум странака о продаји непосредном погодбом могућ је од објављивања закључка о продаји 

ствари на јавном надметању, па до доношења закључка о додељивању ствари после надметања или доношења 

закључка којим се утврђује да друго јавно надметање није успело. 

 

Овај закључак објавиће се на огласној табли Коморе јавних извршитеља, најмање 15 дана пре 

одржавања јавне продаје. Извршни поверилац има право да оглас објави у средствима информисања о свом 

трошку. 

 

Заинтересована лица могу видети покретне ствари које су предмет продаје на адреси извршног 

дужника, уз претходну најаву јавном извршитељу.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог закључка није дозвољен приговор. 

 

 

  ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

 

                                                                                                                      ________________________                                                      

      Тамара Гуцуња                                                                                                                                    
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