
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

JAВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  

ВИШЕГ СУДА У НОВОМ САДУ И 

ПРИВРЕДНОГ СУДА У НОВОМ САДУ 

ТАМАРА ГУЦУЊА 

Нови Сад, Лазе Костића 2  

Тел. 021/300-790 

Посл.бр. И.И. 98/2019 

Дана: 25.05.2020. године 

 

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

Новом Саду, у извршном предмету извршног повериоца MAJUR GROUP DOO NOVI SAD 

PREDUZEĆE ZA PROMET POSREDOVANJE I USLUGE NOVI SAD, Нови Сад, Богдана Шупута 

24-26, МБ: 06733549, ПИБ: 101547730, кога заступа Оливер Зевеђи, адвокат у Новом Саду, против 

извршног дужника MLADEN STOJANOVIĆ PR, PREVOZ ROBE EKOTIM ŠPED NOVI SAD, 

Нови Сад, Светлане Вранић 13, МБ: 62424826, ПИБ: 106998904, ради наплате новчаног 

потраживања, на основу веродостојне исправе, доноси следећи: 
 

     З А К Љ У Ч А К 

 

Оглашава се ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА, путем усменог и јавног надметања, пописаних покретних 

ствари, и то: 

 

1. гарнитура Симпо (тросед, двосед и фотеља) 

 

процењена вредност износи 50.000,00 динара, а почетна цена чини 70% процењене вредности и износи 

35.000,00 динара  

 

2. кревет 

 

процењена вредност износи 10.000,00 динара, а почетна цена чини 70% процењене вредности и износи 

7.000,00 динара 

 

3. ормар  

 

процењена вредност износи 10.000,00 динара, а почетна цена чини 70% процењене вредности и износи 

7.000,00 динара  

 

4. комода (дуборез) 

 

процењена вредност износи 150.000,00 динара, а почетна цена чини 70% процењене вредности и износи 

105.000,00 динара  

 

5. замрзивач Горење (410 л) 

 

процењена вредност износи 30.000,00 динара, а почетна цена чини 70% процењене вредности и износи 

21.000,00 динара 

 

6. телевозор (42“) 

 

процењена вредност износи 29.400,00 динара, а почетна цена чини 70% процењене вредности и износи 

20.580,00 динара 

 

Јавна продаја одржаће се дана 22.06.2020. године са почетком у 12,00 часова, у канцеларији овог јавног 

извршитеља у Новом Саду, улица Лазе Костића 2, те се овим закључком позивају сва заинтересована лица на 

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

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

АД НОВИ САД, са позивом на број предмета И.И. 98/2020 и да о томе достави доказ најкасније до објављивања 

јавног надметања. 



Најповољнији понудилац дужан је да разлику до пуног износа понуђене цене и положеног јемства 

уплати у року од 15 дана након доношења закључка о додељивању непокретности на наменски рачун 

извршитеља број 340-13003266-40 који се води код „ERSTE BANK“ АД Нови Сад, 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 за куповину покретних ствари могу да разгледају предмете продаје сваким радним 

даном, уз претходну најаву јавном извршитељу, што је извршни дужник дужан да омогући под претњом 

законских последица. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:                                                                        

Против овог закључка није дозвољен приговор.  

 

              

                                                                                                                   ЗАМЕНИК ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА 

                                  

                                                                                                                        ____________________________  

                                                                                                                                    Ивана Видрић 
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