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Јавни извршитељ Гордана Ђорђевић у извршном поступку извршног повериоца РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

- МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, Београд, ул. Немањина 

22-26, МБ 17855140, ПИБ 108508191, кога заступа Државни правобранилац, Крагујевац, Трг слободе 1, 

против извршног дужника Марица М. Миливојевић, 34000 КРАГУЈЕВАЦ, ул. Синђелићева бр. 25А, ради 

намирења новчаног потраживања извршног повериоца, на основу одредаба чл. 243-247. 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 продаја покретних ствари извршног дужника Марица М. Миливојевић, 34000 

КРАГУЈЕВАЦ, ул. Синђелићева бр. 25А, пописаних и процењених на записнику од 08.10.2019. године, 

непосредном погодбом по избору извршног повериоца, након неуспеха другог јавног надметања.   

 

II Предмет продаје су следеће покретне ствари: 

- Телевизор марке TOSHIBA дијагонале 43“– процењена вредност 18.000,00 динара, 

- ТВ полица од иверице – процењена вредност 7.500,00 динара,  

- Сто од иверице - процењена вредност 5.000,00 динара, 

- TV LCD VOX дијагонале 32“ – процењена вредност 9.000,00 динара, 

- Комода од иверице – процењена вредност 3.000,00 динара, 

- Ормар од иверице четвороделни – процењена вредност 13.000,00 динара, 

- Млин за кафу – процењена вредност 65.000,00 динара, 

- Веш машина марке VOX – процењена вредност 11.000,00 динара, 

- Ципелар са чивилуком и огледалом – процењена вредност 7.000,00 динара. 

 

III Рок за закључење уговора о продаји покретних ствари истиче на дан 12.03.2020.године, а рок за 

плаћање цене не може бити дужи од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању ствари, 

односно уговором о продаји може бити ближе одређен, али у оквиру претходно дефинисаног рока. 

 

IV Почетна цена покретних ствари је 50% од процењене вредности сваке ствари појединачно, а цена   

ствари се слободно уговара. 

 

V Уговор о продаји закључују у писменом облику купац и јавни извршитељ, у име и за рачун извршног 

дужника, исти се доставља Пореској управи и не подлеже солемнизацији од јавног бележника. 



Потенцијални купци на име јемства полажу износ од 1/10 процењене вредности покретне ствари, 

најкасније два дана пре закључења уговора о продаји покретних ствари, односно најкасније до дана 

10.03.2020.године, уплатом на наменски рачун јавног извршитеља, број: 265-6650310000272-98, са 

позивом на број предмета И.И-27/2018 и сврхом уплате „јемство у предмету И.И-27/2018“. 

 

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 Ствари се купују у виђеном стању и могу се видети  сваког радног дана уз претходну најаву јавном 

извршитељу. 

 

Поука о правном леку:           

 ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ  
Против овог закључкa приговор није дозвољен.  

______________  

           Гордана Ђорђевић  
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