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Република Србија 
Јавни извршитељ Драгана Стојков 
Посл. број: И.И 126/19 
Датум: 04.07.2019. године   
Београд 
  
 Јавни извршитељ Драгана Стојков, поступајући у извршном поступку  у коме је 
извршни поверилац ADDIKO BANK AD BEOGRAD, Београд - Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 6, против извршног дужника VIP SECURITY SYSTEMS DOO, Београд - Нови Београд, 
Партизанске Авијације 4/1, у предмету спровођења извршења ради наплате новчаног 
потраживања пописом, проценом и продајом покретних ствари извршног дужника, на 
основу решења о извршењу бр. 5-ИИ-61/2019 од 18.01.2019. године, које је донео 
Привредни суд у Београду, правноснажно са даном 15.02.2019. године, у складу са чланом 
247. став 2, а у вези члана 189. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, 
број 106/2015, 106/2016 - аутентично тумачење и 113/2017 - аутентично тумачење), дана 
04.07.2019. године, доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног 

повериоца, пописаних и процењених на записнику о попису И.И 126/19 од дана  
05.04.2019, 09.04.2019, 17.04.2019. и 24.04.2019. године, и то: 
 
РБ Опис ствари Ком. 100% појединачне 

вредности у РСД на 
дан процене  

1.  ВОЗИЛО ТЕРЕТНО FIAT DUCATO 2.8, ШАСИЈА: 
ZFA24400007136024, BG 1232-AV, ПЛАВО 
БЕЛЕ БОЈЕ, ПРЕДАТ СА САОБРАЋАЈНОМ 
ДОЗВОЛОМ И 2 ПРИМЕРКА КЉУЧЕВА 

1 300.000,00 

2.  ВОЗИЛО ТЕРЕТНО VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER ШАСИЈА: 

WV1ZZZZ7HZ9H153531, BG 1136-VA, СА 
ПРИПАДАЈУЋИМ КЉУЧЕВИМА 

1 950.000,00 

3.  ВОЗИЛО ТЕРЕТНО VOLKSWAGEN CADDY 2.0. 
SDI, ШАСИЈА: WV1ZZZ2KZ7X118525, BG 309-FH 

, БЕЛЕ БОЈЕ 

1 300.000,00 

 
 

2. Заинтересовани купци су дужни да јавном извршитељу на адресу седишта канцеларије 
у Београду, ул. Луке Војводића бр. 14 доставе писане понуде за куповину покретних 
ствари из тачке I. овог закључка до 17.07.2019. године до 15,30 часова. 

 
3. Заинтересовани купци су дужни да уплате јемство у висини од 1/10 од процењене 

вредности које купац полаже непосредно пре закључења уговора о продаји. Јемство се 
уплаћује у готовом новцу уплатом на наменски рачун јавног извршитеља отворен код 
Комерцијалне банке АД Београд  205-260756-28, са напоменом „јемство за учествовање 
у продаји непосредном погодбом по избору извршног повериоца у предмету И.И 
126/19“. 
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4. Уговор о продаји непосредном погодбом између јавног извршитеља, као продавца, који 

иступа у име и за рачун извршног дужника и купца закључиће се дана 18.07.2019. 
године на адреси седишта канцеларије јавног извршитеља у Београду, ул. Луке 
Војводића бр. 14, сала на I спрату, са почетком у 13,00 часова уколико буду 
благовремено и у целости уплаћено јемства и достављена писана понуда јавном 
извршитељу. 

 
5. Закључак о додељивању покретних ствари доноси се одмах после закључења уговора о 

продаји. Купац је дужан да уплати продајну цену у року од 15 дана од дана доношења 
закључка о додељивању покретних ствари, на наменски рачун јавног извршитеља 
отворен код Комерцијалне банке АД Београд број 205-260756-28, са напоменом „уплата 
остатка цене у предмету И.И 126/19“. 

 
6. Закључак о продаји покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног 

повериоца доставља се странкама, учесницима у поступку, a објавиће се на огласној и 
електронској табли Коморе јавних извршитеља. 

 
7. Ако уговор о продаји покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног 

повериоца не буде закључен у року који је одређен закључком о продаји непосредном 
погодбом по избору извршног повериоца, или ако цена не буде плаћена у року који је 
одређен, јавни извршитељ утврђује да покретна ствар није продата непосредном 
погодбом по избору извршног повериоца. 

 
 
 
Поука о правном леку:                                                     ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 
Против овог закључка         
није дозвољен приговор.                                      Драгана Стојков 


