
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
JАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ
ВИШЕГ СУДА У НОВОМ ПАЗАРУ И 
ПРИВРЕДНОГ СУДА У КРАЉЕВУ
ДАНКА РИСТАНОВИЋ
Телефон: 020/316-501, 064/332-4844
Пословни број. И.ИВ-32/2019
Дана: 21.11.2019.године

Јавни  извршитељ  Данка  Ристановић  у  извршном  поступку,  извршног  повериоца:
НАЦИОНАЛНА  СЛУЖБА  ЗА  ЗАПОШЉАВАЊЕ,  ДИРЕКЦИЈА  -  РЈ  БЕОГРАД
ДИРЕКТНИ КОРИСНИК БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА, Београд, ул. Краља Милутина бр. 8,
МБ 17539957, ПИБ 103277483, кога заступа Драгана Миленковић, запослен у Национална
служба за запошљавање,  против извршног дужника:  БОЈАНА МЕХОЊИЋ, Сјеница, ул.
29. Новембар бб, ЈМБГ 3112985726810, МИРЕЛЕ ЈУСУФОВИЋ, Сјеница, ул. Незнаних
јунака бб, ЈМБГ 1302988789534, ради извршења на основу Решења о извршењу Основног
суда у Сјеници И ИИВ-51/2018 од 03.12.2018. године.

ЗА К Љ У Ч А К

I ОДРЕЂУЈЕ  СЕ ПРВА  ПРОДАЈА  ПУТЕМ  ЈАВНОГ  НАДМЕТАЊА
покретних  ствари  извршног  дужника  МИРЕЛЕ  ЈУСУФОВИЋ,  Сјеница,  ул.  Незнаних
јунака бб, ЈМБГ 1302988789534, пописаних и процењених на Записнику И.ИВ 32/2019 од
18.07.2019.године и то:

1. ТВ „FOX“ 32` црне боје, пописна маркица број 1.
Процењена  вредност  на  дан  процене  износи  укупно  30.000,00 динара,  а

почетна цена чини 70% од процењене вредности и износи 21.000,00 динaра. 

2. ТВ комода од дрвета-бела боја, пописна маркица број 2.
Процењена  вредност  на  дан  процене  износи  укупно  35.000,00 динара,  а

почетна цена чини 70% од процењене вредности и износи 24.000,00 динара.

3. Сто од дрвета-боја дрвета, пописна маркица број 3.
Процењена  вредност  на  дан  процене  износи  укупно  12.000,00 динара,  а

почетна цена чини 70% од процењене вредности и износи 8.400,00 динaра. 

4. Плакар од дрвета-боја дрвета, пописна маркица број 3.
Процењена  вредност  на  дан  процене  износи  укупно  45.000,00 динара,  а

почетна цена чини 70% од процењене вредности и износи 31.500,00 динaра. 

II Продаја покретних  ствари наведених  у ставу I  овог  закључка  обавиће се
јавним надметањем, а прво јавно надметање одржаће се дана  16.12.2019. године у 10,00
часова, на адреси канцеларије јавног извршитеља Данке Ристановић улица, 28. Новембар



ББ/Ц  спрат  1,  Нови  Пазар,  те  се  овим  закључком  заинтересовани  купци  позивају  на
продају. 

III Почетна  цена  пописаних  покретних  ствари  износи  70%  од  процењене
вредности, како је одређено у ставу I.

IV На  јавном  надметању  могу  као  понудиоци  да  учествују  само  лица  која
положе јемство  и  то  10% од процењене  вредности  покретних  ствари  и  то  уплатом  на
наменски  рачун  јавног  извршитеља  Данке  Ристановић  из  Новог  Пазара  бр.  275-
0020224252031-56, који се води код ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД, са напоменом
``јемство за учествовање на јавном надметању у предмету пословни број И.ИВ 32/2019``.
Јемство се може уплатити најкасније један радни дан пре одржавања јавног надметања,
односно најкасније  закључно са  13.12.2019. године. Лица која претходно нису положила
јемство не могу учествовати на јавном надметању.

V Заинтересована  лица  могу  разгледати  покретне  ствати  које  су  предмет
продаје  на  адреси  извршног  дужника  МИРЕЛЕ  ЈУСУФОВИЋ,  Сјеница,  ул.  Незнаних
јунака бб.

VI Понудилац са највишом понудом дужан је да плати цену за покретну ствар у
року  од  15 дана  од  дана  доношења  закључка  о  додељивању  покретних  ствари.  Ако
најповољнији понудилац у остављеном року не плати понуђену цену, јавни извршитељ ће
огласити да је продаја без дејства према том купцу и покретну ствар ће доделити другом
по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене и тако редом док се не
исцрпе сви понудиоци. Купац преузима покретну ствар од извршног дужника по исплати
купопродајне цене.

VII У случају да ниједан од понудилаца са одговарајућом понудом не уплати
цену у остављеном року,  јавни извршитељ ће утврдити да јавно надметање није успело. 

VIII Извршни  поверилац  и  извршни  дужник  се  могу  споразумети  о  продаји
покретних ствари непосредном погодбом, у распону од објављивања закључка о продаји
на  јавном  надметању,  па  до  доношења  закључка  о  додељивању  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 ствар прода на првом
јавном надметању – док се не утврди да оно није успело иако је ствар продата. Након тога
споразум је дозвољен док не почне друго јавно надметање. 

IX Закључак  о  продаји  објавиће  се  на  огласној  табли  Коморе  Јавних
извршитеља. Странке могу објавити оглас о продаји и на други погодан начин. 

Поука о правном леку:                             ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
Против овог закључка приговор                                 __________________
није дозвољен.                    Данка Ристановић


