
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ГОРАН МИЛОСАВИЋ
Србобран, Трг Републике бр. 1
Пословни број. И.И-1088/2019
Телефон: 021/735-509, 064/437-8971
Дана 15.11.2019. године

Јавни  извршитељ  Горан  Милосавић,  поступајући  у  извршном  поступку   извршног
повериоцaa GAMICO FAKTORING DOO BEOGRAD, Београд-Стари Град,  ул.  Андрићев
Венац 2, МБ 20527897, ПИБ 106064571, број рачуна 165-0000000019220-03 који се води код
банке Addiko Bank a.d., Beograd, чији је пуномоћник адв. Горан Радовац, Београд, Хиландарска
24, против извршног дужника AGROOFFICE DOO BAČKI BRESTOVAC, Бачки Брестовац,
ул. Војвођанска бр. 71, МБ 20359340, ПИБ 105353628,  доноси

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ  прво  јавно  надметање  за  јавну  продају  покретних  ствари  извршног
дужника  за  дан  05.12.2019.  године  са  почетком  у  13:00  часова,  у  канцеларији  јавног
извршитеља Горана Милосавића у Србобрану, улицaа Трг Републике 1.

II На првом јавном надметању продају се следеће покретне ствари:

рд.
бр.

Назив опис Ближи опис Процењена 
вредност 

Почетна цена на првом
јавном надметању( 70 
%  процењене)

1. Трактор „JJOHN 
DEERE“

Са АSA лифт уређајем, 
број мотора 618202L број 
шасије CD6359D748241 
бр. регистрaције SOABU-
04

3.152.243,22 динара 2.206.570,25 динара

2. Пакерица за мало 
паковање I

Марка „JSORMA“ инв. бр. 
106/106

5.784,320.00 динара 4.049.024,00 динара

3. Конзумни 
кромпир

276.000 кг 11.446.368,93 
динара

8.012.458,25 динара

III На првом јавном надметању почетна цена износи 70% од процењене.



IV Право учешћа имају сва заинтересована лица које до дана  означеног за продају положе
јемство у износу од 1/10 процењене вредности ствари која је предмет продаје и за коју учествују
и то на рачун  јавног  извршитеља  бр.  340-13002830-87, који се води код  ЕRSTE BANK  ад Нови

Сад, са  позивом  на  број  предмета И.И  1088/2019-јемство.  Заинтересована  лица  могу
учествовати у куповини једне или више наведених предмета продаје и у складу са тим уплатити
сразмеран износ јемства.  

V Понуђач  са  највећом понудом дужан је  да  понуђену цену плати у  року од  15 дана од  дана

доношења  закључка   о  додељивању  покретних  ствари на  наменски  рачун  извршитеља  број  340-
13002830-87 који  се  води  код  ЕRSTE  BANK  ад  Нови  Сад,  у  супротном  ако  понуђач  не  плати  у
предвиђеном року, други понуђач ће бити проглашен купцем и плаћа ону цену коју је он понудио и тако
редом. 

VI Трошкове  преноса  права  својине  сноси  купац.  Ови  трошкови  се  не  урачунавају  у
куповну цену.

VII Странке  могу  да  закључе  споразум  о  непосредној  погодби од  тренутка  објављивања
закључка  о  продаји  покретних  ствари  на  јавном  надметању  па  до  доношења  закључка  о
додељивању, односно, доношења закључка којим се утврђује да јавно надметање није успело.
Споразум није  дозвољен док траје  јавно надметање,  а  ако се  ствар прода на  првом јавном
надметању- док се не утврди да оно није успело иако је ствар продата( члан 183. став 2 ЗИО).
После тога, споразум је опет дозвољен док не почне друго јавно надметање.

VIII Заинтересована лица могу разгледати пописане ствари сваког радног дана од 08:00 до
16:00 часова на адреси извршног дужника у договору са јавним извршитељем. 

IX Закључак о продаји објавиће се на Огласној табли коморе извршитеља, као и на Огласној
табли и интернет страници Привредног суда у Сомбору,  а  странке може о свом трошку да
објави закључак у средствима јавног обавештења, све у складу са одредбама чл. 174 став 2.
Закона о извршењу и обезбеђењу ( „JСл. Гласник РС 106/2015, 106/16-аутентично тумачење“)

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против  овог  закључкa  приговор  није
дозвољен.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

___________
Горан Милосавић


