
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ГОРДАНА ЂОРЂЕВИЋ 

Именована за подручје Вишег суда у Крагујевцу и 

Привредног суда у Крагујевцу 

Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 

52/31 

тел: 034/206-258 

Посл. Бр. И.И-12/2019 

Дана 06.11.2019. године 

 

Јавни извршитељ Гордана Ђорђевић из Крагујевца, у извршном предмету извршног повериоца ГРАД 

КРАГУЈЕВАЦ, Крагујевац, ул. ТРГ СЛОБОДЕ бр. 3, МБ 07184069, ПИБ 101982436, кога заступа Градски 

јавни правобранилац, Крагујевац, против извршног дужника Александар Анђелић, 34000 КРАГУЈЕВАЦ, 

ул. Николе Пашића бр. 26/32, ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца, на основу 

одредаба чл. 236-242. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“ бр.106/2015 и 106/2016 – 

аутентично тумачење и 113/2017 – аутентично тумачење), доноси следећи:  

З А К Љ У Ч А К 

  I ОДРЕЂУЈЕ  СЕ прва  продаја усменим јавним надметањем, покретних ствари извршног дужника 

Александар Анђелић, 34000 КРАГУЈЕВАЦ, ул. Николе Пашића бр. 26/32, пописане и процењене на 

записнику од 10.06.2019. године.  

 

II Предмет продаје су следеће покретне ствари: 

- TV LCD VOX дијагонале 32“– процењена вредност 12.000,00 динара, 

- Веш машина марке BOMPANI – процењена вредност 13.000,00 динара,  

- Кухињски аспиратор - процењена вредност 3.000,00 динара, 

- Витрина од иверице са стакленим делом  – процењена вредност 6.000,00 динара, 

- Ормар од иверице димензија 250х210х45 цм – процењена вредност 9.000,00 динара. 

III Прво јавно надметање одржаће се дана 06.12.2019. године у 11:00 часова у канцеларији јавног 

извршитеља Гордане Ђорђевић у Крагујевцу, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр.52/31 (ТЦ 

Абрашевић).  

 

IV Почетна цена покретних ствари на првој продаји износи 70% од процењене вредности, односно: 

 

- TV LCD VOX дијагонале 32“– почетна цена 8.400,00 динара, 

- Веш машина марке BOMPANI – почетна цена 9.100,00 динара,  

- Кухињски аспиратор - почетна цена 2.100,00 динара, 

- Витрина од иверице са стакленим делом  – почетна цена 4.200,00 динара, 

- Ормар од иверице димензија 250х210х45 цм – почетна цена 6.300,00 динара. 

V На јавном надметању могу да учествују само лица која су на име јемства положила износ од 1/10 

процењене вредности покретне ствари, најкасније закључно са 05.12.2019.године, на наменски рачун 



јавног извршитеља, број: 265-6650310000272-98, са позивом на број предмета И.И-12/2019 и сврхом 

уплате „јемство у предмету И.И-12/2019“. 

 

VI Купац покретне ствари не може бити извршни дужник, јавни извршитељ, заменик јавног 

извршитеља, помоћник јавног извршитеља или друго лице које је запослено код јавног извршитеља, 

свако друго лице које службено учествује у поступку, нити лице које је њихов крвни сродник у правој 

линији а у побочној линији до четвртог степена сродства, супружник, ванбрачни партнер или тазбински 

сродник до другог степена или старатељ, усвојитељ, усвојеник или хранитељ. 

 

VII Ствар се купује у виђеном стању и може се видети  сваког радног дана уз претходну најаву јавном 

извршитељу, на адреси у Крагујевцу, ул. Николе Пашића бр. 26/32. 

 

VIII Купац је дужан да плати цену за покретну ствар у року од 8 дана од дана доношења закључка о 

додељивању покретне ствари, у супротном се посебним закључком оглашава да је продаја према њему 

без дејства 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. 

  

IX Странке се могу споразумети о продаји покретних ствари непосредном погодбом и условима такве 

продаје у складу са одредбама члана 186. ст. 1. и 2. ЗИО. 

 

 

Поука о правном леку:           

 ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ  

Против овог закључкa приговор није дозвољен.  
______________  

           Гордана Ђорђевић  
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