
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДРАГАН ЛЕКОВИЋ
Зајечар, Гробљанска 2
Пословни број. И.И-162/2019
Идент. број предмета: 54-01-00162-19-0250
Дана 16.09.2019. године

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Драган Лековић у извршном поступку извршног повериоца
Директна банка АД Крагујевац, Крагујевац, ул. Краља Петра Првог бр. 26, МБ 07654812,
ПИБ 101458655, број рачуна 150-0000000027925-74 који се води код банке KBM БАНКА А.Д.
КРАГУЈЕВАЦ, чији је пуномоћник адв. Немања Алексић, Нови Сад, УЛИЦА
ГРЧКОШКОЛСКА 1, против извршног дужника Саша Јовановић, Књажевац, ул.
Цвет.Лазаревића бр. 17, ЈМБГ 1903977754112, ради спровођења извршења одређеног Решењем о
извршењу Књажевцу 2И И-23/2019 од 01.02.2019. године, на основу одредби чл. 238, 239, 247. те сходном
применом чл. 189. Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“ бр. 106/2015, у даљем тексту:
Закон) дана 09.04.2019. године доноси

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ
1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја покретних ствари извршног дужника непосредном погодбом,
пописаних на Записнику о попису и процени под горњим бројем од 08.05.2019. године, обзиром да
продаја наведених покретних ствари на прва два јавна надметања није била успешна, те да наведене
покретне ствари нису продате ни за 50% од процењене вредности и то:

Ред.
бр. Назив - опис

Процењена вредност на дан
08.05.2019 год.

1 Замрзивач “Обод” 140л 8.000,00 динара

2 Сто и двестолица 3.000,00 динара

3 Телевизор “Самсунг” 55 цм 5.000,00 динара

4 Кауч 9.000,00 динара

5 Радни сто 6.000,00 динара

6 Витрина 5.000,00 динара

2. Пописане ствари се могу видети на горе наведеној адреси извршног дужника и купују се у виђеном
стању.

3. Продаја непосредном погодбом покретних ствари из става 1. овог Закључка извршиће се
закључењем Уговора о продаји непосредном погодбом између Јавног извршитеља Драгана Лековића
из Зајечара, као продавца, који иступа у име извршног дужника и КУПЦА са којим ће бити Закључен
купопродајни уговор, при чему ће уговор бити закључен у року од 30 дана од дана објављивања овог
закључка, а при чему је у поступку продаје непосредном погодбом, продајна цена предмет договора
између страна у купопродајном уговору и за њу се не тражи сагласност извршног дужника.



4. ПОЗИВАЈУ СЕ СВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА, да понуду за закључење уговора о продаји
покретних ствари ближе одређених у ставу 1. изреке овог закључка, доставе у писменој форми, у року
од 30 дана од објављивања овог закључка, на горе наведену адресу седишта Јавног извршитеља при
чему наведена понуда мора садржати цену коју је понуђач спреман да плати за наведене покретне
ствари.

5. Јавни извршитељ ће одмах после закључења уговора да донесе Закључак о додељивању покретних
ствари. Купац покретних ствари је дужан да уговорену цену уплати у року од 15 дана од дана доношења
Закључка о додељивању.

6. Купац својину стиче на основу Закључка о додељивању.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем о извршењу Основног суда у Књажевцу , посл.бр. 2ИИ-23/2019 од 01.02.2019.
године, одређено је извршење ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца у
износу од 2.852,62 динара.

Јавни извршитељ је након доношења закључка којим је одредио спровођење извршења, пописао
покретне ствари извршног дужника, те их је приликом пописа и проценио, утврђујући њихову новчану
вредност, након чега је заказао прво усмено јавно надметање за продају пописаних покретних ствари.

Имајући у виду да ни прва ни друга јавна продаја покретних ствари извршних дужника нису
успеле, те да је, на позив Јавног извршитеља у смислу чл. 243. Закона, извршни поверилац предложио
продају пописаних ствари непосредном погодбом Јавни извршитељ је одлучио као у изреци.

Поука о правном леку:
Против овог Закључка приговор
није дозвољен.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

Драган Лековић

Д-на:
1. Извршном повериоцу,
2. Извршном дужнику;
3. Основном суду у Зајечару, ради оглашавања на огласној табли,
4. Комори Јавних извршитеља, ради оглашавања на огласној табли,
5. а/а


