
 
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/ 300-0790 

Посл.бр. И.Ив. 87/2017 

Дана: 02.08.2019. године 

 
 

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

Новом Саду, у извршном предмету извршног повериоца ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, 

NOVI SAD , Нови Сад, Булевар ослобођења 5, МБ:  08063818, ПИБ: 101626723, кога заступа Дејан 

Вуковић, адвокат у Београду, против извршног дужника ЈЕЛЕНА НЕДЕЉКОВИЋ сада 

КАРАНОВИЋ, Бачка Паланка, Кумановска 13, ЈМБГ: 0608987805038, ради наплате новчаног 

потраживања  на основу веродостојне исправе, доноси следећи: 

 

 

З А К Љ У Ч А К   О   П Р О Д А Ј И 

 

 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја предметних покретних ствари путем непосредне погодбе, и то: 

 

1. Клима уређај марке „VOX“  

 

2. Машина за веш „Горење“, 7кг,  

 

Процењена вредност покретне ствари клима уређај марке „VOX“ износи од 5.000,00 динара, а 

покретне ствари машина за веш „Горење“, 7кг 8.000,00 динара 

 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ почетна цена покретне ствари клима уређај марке „VOX“ у износу од 5.000,00 

динара и покретне ствари машина за веш „Горење“, 7кг, у износу од 8.000,00 динара. 

 

Позивају се заинтересована лица да до 23.08.2019. године доставе понуде за куповину предметних 

покретних ствари у затвореној коверти на адресу канцеларије јавног извршитеља Тамаре Гуцуња, Нови 

Сад, Лазе Костића 2, са назнаком „понуда за закључење уговора о продаји непокретности 

непосредном погодбом И.Ив.87/2017“. 

 

Отварање достављених понуда одржаће се дана 29.08.2019. године у 12,00 часова у канцеларији овог 

јавног извршитеља на адреси Нови Сад, Лазе Костића 2. 

 

По отварању достављених понуда и проглашењу најповољнијег понудиоца, јавни извршитељ ће 

заказати рочиште за закључење уговора о продаји предметне покретне ствари непосредном погодбом, 

а који ће бити закључен у року од 30 дана од дана објављивања овог закључка на огласној табли 

Коморе јавних извршитеља. 

 

Уговор о продаји непосредном погодбом закључују у писаном облику купац и јавни извршитељ у име 

и за рачун извршног дужника. 



Одређује се рок за плаћање цене од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању ствари. 

 

Купац је дужан да непосредно пре закључења уговора о купопродаји положи јемство у износу 1/10 

процењене вредности предметне покретне ствари на рачун јавног извршитеља број 340-13003266-40 

који се води код ERSTE BANK AD NOVI SAD са позивом на бр. И.Ив. 87/2017. 

 

Закључак о продаји покретне ствари непосредном погодбом објавиће се на огласној табли Коморе 

јавних извршитеља, с тим да странка може о свом трошку да објави закључак у средствима јавног 

информисања. 

 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог закључка није дозвољен приговор 

 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 
 

 

Тамара Гуцуња 
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