
1 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ТАМАРА ЛУЧИЋ 

Београд, Краља Милутина 46, телефон 011/4022-764 

Пословни број. И.ИВ 174/18 

Идент. број предмета: 66-02-00174-18-0120 

Дана 22.08.2019. године 

 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Тамара Лучић у извршном поступку извршног повериоца FABRIKA 

STOČNE HRANE DE HEUS DOO ŠABAC, ул. АГРОИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ, МБ: 07171382, 

ПИБ: 100112392, чији је пуномоћник Милош Костић, адвокат из Београда, ул. Пут за Марковиће бр. 

60, против извршног дужника PIPI KALIMERO DOO BEOGRAD, УЛ. ПАРТИЗАНСКЕ 

АВИЈАЦИЈЕ БР. 30/9, МБ: 21337633, ПИБ: 110327865, у складу са одредбом члана 236 и 237 

Закона о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 106/2015) дана 22.08.2019. године, ради 

наплате новчаног потраживања у износу од 2.578.743,20 динара донео је  

 

          З А К Љ У Ч А К 

       О  ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 

 

 

               I  ОДРЕЂУЈЕ СЕ  прва продаја путем усменог јавног надметања покретних ствари 

извршног дужника PIPI KALIMERO DOO BEOGRAD, УЛ. ПАРТИЗАНСКЕ АВИЈАЦИЈЕ БР. 

30/9, МБ: 21337633, ПИБ: 110327865 пописаних Записником о попису покретних ствари И.ИВ 

174/18 од дана 08.05.2019. године, а све на основу Решења о извршењу које је донео Привредни суд 

у Београду 5 ИИВ 7877/18 од дана 16.11.2018. године, а које је постало правоснажно дана 17.12.2018. 

године и то следећих покретних ствари: 

 

1. Канцеларијска столица браон боје- група од 6 комада, процењене вредности од 24.000,00 

динара, пописна маркица АА105525, 

2. Угаони орман од 9 делова, процењене вредности 20.000,00 динара, пописна маркица 

АА105526, 

3. Писаћи сто за 4 запослена, процењене вредности 12.000,00 динара, пописна маркица 

АА105527, 

4. Фотокопир апарат модел MP7500, процењене вредности 50.000,00 динара, пописна маркица 

АА105528, 

5. Клима MIDEA, процењене вредности 8.000,00 динара, пописна маркица АА105529, 

6. Шест монитора разних произвођача, процењене вредности 24.000,00 динара, пописна маркица 

АА105530, 

7. Писаћи сто из два дела, процењене вредности 8.000,00 динара, пописна маркица АА105531, 

8. Писаћи сто из два дела, процењене вредности 12.000,00 динара, пописна маркица АА105532, 

9. Кожна фотеља (оштећена), процењене вредности 2.000,00 динара, пописна маркица 

АА105533, 

10. Комоде, процењене вредности 8.000,00 динара, пописна маркица АА105534, 

11. Клима MIDEA, процењене вредности 11.000,00 динара, пописна маркица АА105535, 
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Процена вредности горе наведених ствари извршена је на дан пописа истих, сагласно одредбама 

члана 233 став 1. и 2 Закона о извршењу и обезбеђењу, а према Записнику о попису ствари ИИВ 

174/18 од дана 08.05.2019. године. 

 

II На  првом усменом јавном надметању почетна цена износи 70 % од процењене вердности, док 

на другом надметању почетна цена не може бити нижа од 50 % од процењене вредности. 

 

III      Заинтересованим лицима ће се омогућити разгледање покретних ствари које су предмет продаје 

дана 06.09.2019. године уз обавезну претходну најаву Пјевач Милану, на број телефона: 060/30 50 

328. 

 

IV Прво усмено јавно надметање ће се одржати дана 18.09.2019. године у 12:00 часова у 

просторијама канцеларије поступајућег јавног извршитеља на адреси у Београду, Краља Милутина 

бр. 46 спрат 3, стан 5, Београд, Србија. 

 

V Право учешћа у надметању имају лица која су претходно положила јемство у висини од по 

1/10 од процењене вредности покретних ствари из става I изреке овог закључка.  

 

VI     Јемство се полаже у готовом новцу уплатом на наменски рачун извршитеља Тамаре Лучић, 

број: 325-9500700040668-23 отворен код OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad (са напоменом - јемство за 

учествовање на јавном надметању у предмету пословни број ИИВ 174/18, као и назнаком на коју 

покретну ствар се уплата односи). Јемство се мора положити најкасније до објављивања јавног 

надметања. ( Напомена: јемство мора бити видљиво на рачуну јавног извршитеља најкасније на дан 

продаје, што значи да је уплату потребно извршити до затварања платног промета, уколико се уплата 

врши дан пре продаје ). 

 

 

VII Понудилац са најбољом понудом је дужан да уплати понуђени износ (цену) одмах, односно 

најкасније у року од  15 дана од дана доношења закључка о додељивању покретне ствари на 

наменски рачун јавног извршитеља Тамаре Лучић, број рачуна: 325-9500700040668-23  отворен 

код OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad. 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. 

 

VIII У случају да на јавном надметању учествује више лица са уплаћеним јемством, понудиоцима 

чија понуда није прихваћена вратиће се јемство одмах по закључењу јавног надметања, с тим да ће 

се јемство другог и трећег понудиоца задржати до уплате укупног износа цене од лица са бољом 

понудом од њихове.  

 

 

IX     Споразум странака о продаји покретних ствари непосредном погодбом могућ је у распону од 

објављивања закључка о продаји покретних ствари на јавном надметању, па до доношења закључка 

о додељивању покретних ствари 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 покретне ствари продају 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. 
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Закључак о продаји објавиће се: 

 

- на огласној табли Коморе,  

-на електронској огласној табли Коморе 

- на огласној табли Привредног суда у Београду, 

-на огласној табли општине 

- странка, сагласно члану 174. став 2 Закона о извршењу и обезбеђењу, о свом трошку може да објави 

закључак у средствима јавног обавештавања и да о закључку обавести посреднике о продаји. 

 

 

 

ПРАВНА ПОУКА:               ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

Против овог Закључка            Тамара Лучић 

није дозвољен приговор 

       

 

 

 

 

 

 


