
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 
ДРАГАН ПЕТРОВИЋ 
Именован за подручје Вишег суда у Шапцу 
и Привредног суда у Ваљеву 
Посл. број: ИИв 208/20 
Дана 18.05.2022. године 
Ул. Војводе Мишића бр. 41 
Љубовија 
 
Јавни извршитељ Драган Петровић у извршном поступку извршног повериоца 
RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD, Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16, МБ 
17335600, ПИБ 100000299, број рачуна 908-0000000026501-15 који се води код 
банке Narodna Banka Srbije - Beograd, чији је пуномоћник адв. Марко М. 
Миловановић, Београд, ул. Тимочка бр. 10, против извршног дужника Данијел Б. 
Лазић, ДУВАНИШТЕ, ул. КАРАЂОРЂЕВА ББ, ЈМБГ 0303969772011, ради 
наплате новчаног потраживања, доноси следећи:  
  

ЗАКЉУЧАК О  ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ 
 
1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ покретних ствари извршног 

дужника Данијела Лазића из Дуваништа, и то: 
 

- висећа кухиња браон боје, процењене вредности 20.000,00 динара, по 
почетној цени у износу од 6.000,00 динара, 
- угаона гарнитура браон боје, процењене вредности 15.000,00 динара, по 
укупној почетној цени у износу од 4.500,00 динара, 
- кухињски сто браон боје, процењене вредности 10.000,00 динара, по 
почетној цени у износу од 3.000,00 динара, 
- столице са наслоном, 4 комада, укупне процењене вредности 12.000,00 
динара, по укупној почетној цени у износу од 3.600,00 динара, 
- бетонски блокови, 100 комада, укупне процењене вредности 35.000,00 
динара, по укупној почетној цени у износу од 10.500,00 динара, 
- један лежај браон боје, процењене вредности 7.000,00 динара, по почетној 
цени у износу од 2.100,00 динара 

  
ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА У КАНЦЕЛАРИЈИ ЈАВНОГ 
ИЗВРШИТЕЉА У ЉУБОВИЈИ, ул. Војводе Мишића бр. 41, дана 15.06.2022. 
год. у 10:00 часова. 

 
2. КОНСТАТУЈЕ СЕ да је вредност покретних ствари извршног дужника 

утврђена Записником о попису и процени од 19.04.2022. године. 
 

-  Покретне ствари се могу видети уз претходни договор са Јавним 
извршитељем. 

 



3. Најнижа прихватљива понуда за коју се покретне стари извршног дужника на 
првом јавном надметању могу продати је износ од 60% од утврђене вредности 
покретних ствари, а на другој јавној продаји почетна цена покретних ствари не 
може бити нижа од 30% од процењене вредности. 
 

4. Понуђачи су дужни да пре почетка рочишта за јавно надметање положе 
јемство, на депозитни рачун Јавног извршитеља Драгана Петровића број 200-
3459981301885-09 отворен код банке Поштанска штедионица ад Београд у 
износу од 10% од утврђене вредности покретних ствари извршног дужника, 
најкасније 24 сата пре почетка лицитације а доказ о јемству доставити Јавном 
извршитељу 1 сат пре почетка лицитације, а лица која претходно нису 
положила јемство не могу учествовати на јавном надметању. 
 

5. Трошкови извршења падају на терет извршног дужника. 
 

6. Понуђач са највећом понудом дужан је да плати цену за покретну ствар одмах 
након објављивања резултата надметања, а ако понуђач не плати одмах по 
позиву Јавног извршитеља, други понуђач те бити проглашен купцем и позван 
да плати ону цену коју је он понудио, а исто правило се примењује и на остале 
понуђаче.  
 

7. Услучају да ни један од понуђача са одговрајућом понудом не уплати цену 
одмах по позиву Јавног извршитеља, Јавни извршитељ ће поступити у скалду 
са чл. 97 ЗИО. 
 

8. Купац преузима покретне ствари у виђеном стању, од Јавног извршитеља по 
исплати цене. 
 

9. УТВРЂУЈЕ СЕ висина предујма трошкова извршног поступка у  износу 
од 8.523,26 динара. 

 
10. Извршни поверилац је дужан да уплати 25% од износа предујма утврђеног у 

ставу 9 изреке овог Закључка, односно износ од 2.130,81 динара, у року од 15 
дана од дана пријема Закључка на рачун јавног извршитеља број 200-
3459980101885-48 отворен код банке Поштанска штедионица ад Београд, са 
позивом на број ИИВ 208/20. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Дана 19.04.2022. године Јавни извршитељ је извршио теренску проверу 

имовине извршног дужника па је нашао покретне ствари које могу бити предмети 
извршења.  

Пописане су стваре које су пронађене код дужника из става 1 овог 
Закључка. 

Дана 18.05.2022. године одржано је рочиште за прво јавно надметање 
пописаних ствари. Како није било заинтересованих купаца одређено је друго јавно 
надметање.  

Висина предујмљених трошкова из става 9 овог Закључка утврђена је 
применом  одредбе чл. 18. тарифни број 2. Јавноизвршитељске тарифе што 
обухвата накнаду за састављање овог образложеног Закључка износ од 2.977,31 
динара (20% од накнаде за припремање, вођење и архивирање предмета = 2.481,09 
динара + 496,22 динара на име ПДВ-а), накнаду за истицање на огласну таблу 



износ од 360,00 динара (2,5 бода х 120,00 динара=300,00 динара + 60,00 динара на 
име 20% ПДВ-а), накнаду за достављање поштом странкама   износ од 720,00 
динара (600,00 динара на име 2 доставе + 120,00 динара на име 20 % ПДВ-а), 
накнаду за јавно надметање заказано за 15.06.2022. године износ од  4.465,95 
динара (30% накнаде за пријем, вођење и архивирање предмета = 3.721,63 динара 
+ 744,32 динара на име 20% ПДВ-а), све укупно 8.523,26 динара. 

Ставом 3 члана 166 предвиђено је да је извршни поверилац дужан да плати 
јавном извршитељу 25% предујма прописаног Јавноизвршитељском тарифом. 

Јавни извршитељ је у складу са одредбама чл. 34, чл. 83-103 Закона о 
извршењу и обезбеђењу донео одлуку као у изреци Закључка. 
                                                                                                          Јавни извршитељ 
ПРАВНА ПОУКА:  
Против овог Закључка                                                                 Драган Петровић 
не може се изјавити приговор 

 
Контакт телефон: 062/887-2096                                               
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