
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Душан Илић
Именован за подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
Николе Пашића бр. 124 Зајечар
број телефона 019/436-920

Посл. бр. 225-ИИ 194/21
Идент. број предмета: 05-01-00194-21-0225

ВЕЗА : 226-ИИВ 102/21, 226-ИИВ 47/22

Дана: 11.08.2022. године

Јавни извршитељ Душан Илић у извршном поступку 225-ИИ 194/21 извршног повериоца:
Горан Јеленковић, Бор, ул. ЊЕГОШЕВА бр. 5/17, ЈМБГ 2003984751016, који је власник АУТО
СЕРВИС 3М, Његошева бр.2-5/17, Бор, МБ 63017981, ПИБ 107825569, чији је пуномоћник адв.
Сања Алексић, Бор, Трг Ослобођења бр.18, по пуномоћју у списима предмета , у вези са
поступцима 226-ИИВ 102/21 извршног повериоца ГРАД БОР - буџет, Бор, ул. Моше Пијаде бр.3.,
КЈС 04564, МБ 07208529, ПИБ 100568330. и поступка 226-ИИВ 47/22 извршног повериоца
Национална служба за запошљавање, Београд, ул. Краља Милутина бр.8, КЈС 95400, МБ
17539957, ПИБ 103277483

против извршног дужника Наташа Настић, Бор, ул. Војводе Радомира Путника бр. 10/19,
ЈМБГ 0106977756025, поступајући на основу Решења о извршењу Основног суда у Бору ИИ-
93/2021 од 25.03.2021. године, ради наплате новчаног потраживања у складу са чланом 237 ст.1,
и 238.ЗИО доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК
О ПРВОЈ ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја путем електронског јавног надметањa пописаних покретних ствари
у државини извршног дужника Наташа Настић, ЈМБГ 0106977756025, пописане дана 18.07.2022.
на адреси Бор, ул. Војводе Радомира Путника бр. 10/19, према записнику о попису у извршном
поступку 225-ИИ 194/21 по врсти, количини и почетној цени као у табели:

1 2 3 4 5

Редни
број Врста ствари

Редни број
по записнику
о попису

Процењена
вредност

(у динарима)

Почетна цена на
првом јавном

надметању је 70% од
процењене
вредности

( у динарима)
1 Комода са две фиоке /браон боја/ 1 4.000,00 2.800,00

2 Комода са четири фиоке /окер
боја/ 2 5.000,00 3.500,00

3 Замрзивач 3 8.000,00 5.600,00
4 Гардаробер са клизним вратима 4 25.000,00 17.500,00



5 Усисивач " Vox" 5 2.500,00 1.750,00
6 Веш машина " Gorenje" 6 18.000,00 12.600,00
7 Ормар 7 14.000,00 9.800,00
8 Рсдни сто са полицом 8 15.000,00 10.500,00
9 Телевизор " Adler" 9 22.000,00 15.400,00
10 PS 4 Play station 10 20.000,00 14.000,00
11 Лаптоп "Lenovo " 11 16.000,00 11.200,00

12
Бени клупа са теговима /4 тега од
15кг и 6 тегова од 5кг/ 12 18.000,00 12.600,00

13 Клуб сто /стакло/ 13 5.000,00 3.500,00
14 Угао орматра 14 25.000,00 17.500,00
15 Двокрилни ормар 15 10.000,00 7.000,00
16 Телевизор "Vox " 16 9.000,00 6.300,00
17 Полица /бела/ 17 5.000,00 3.500,00
18 Клуб сто /стакло/ 18 4.000,00 2.800,00
19 DVD плејер 19 5.000,00 3.500,00
20 Стаклена полица 20 4.000,00 2.800,00
21 Фотеља 2 ком. 21 7.000,00 4.900,00
22 Угао гардаробера 22 20.000,00 14.000,00

23
Трпезаријски стаклени стo и 4
столице 23 18.000,00 12.600,00

24 Полица за књиге 24 4.000,00 2.800,00
25 Појачало "Philips " 25 10.000,00 7.000,00
26 Sony звучници 2 ком. 26 3.000,00 2.100,00
27 LG сиситем 5+1 27 4.500,00 3.150,00
28 Телевизор "Toshiba " 28 12.000,00 8.400,00
29 Компјутер /кућиште MS inustrial/ 29 5.000,00 3.500,00
30 Монитор "Samsung " 30 4.000,00 2.800,00
31 ТВ витрина 31 6.000,00 4.200,00
32 Полица /отворена/ 32 5.000,00 3.500,00
33 Комода са два крила 33 3.500,00 2.450,00
34 Стаклени клуб сто /три круга/ 34 5.000,00 3.500,00
35 Витрина 35 8.000,00 5.600,00
36 Микроталасна пећ "LG " 36 5.000,00 3.500,00
37 Тостер "Luxel " /већи/ 37 1.500,00 1.050,00

Укупно: 356.000,00 249.200,00

Вредност пописаних ствари процењена је дана 11.08.2022. године.

II Јавна продаја се врши ЕЛЕКТРОНСКИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ дана 09.09.2022.
године са почетком у 09:00 часова преко портала електронског јавног надметања
www.eaukcija.sud.rs.

Време за давање понуда траје најдуже четири часа, у периоду од 09:00 до 13:00 часова.

У случају да је најмање једна понуда дата у последњих пет минута пре истека периода из
става 2. овог члана, време трајања електронског јавног надметања се продужава за још пет
минута од времена одређеног за окончање електронског јавног надметања.

Поступак из става 3. овог члана понавља се све док у последњих пет минута електронског
јавног надметања не буде дата ниједна понуда, а најдуже до 15 часова, када се поступак
електронског јавног надметања мора окончати.



Лицитациони корак износи 10% од почетне цене.

III Лица која су заинтересована да учествују на јавном надметању дужна су да претходно
положе јемство у износу од 15% процењене вредности покретних ствари (колона бр.4).
Јемство се уплаћује на рачун министарства, који је објављен на стртаници портала.

Јемство се мора уплатити најкасније два дана пре одржавања јавног надметања.

Учесник који не понуди ни почетну цену, као и учесник који одустане од јавног надметања
губи јемство.

IV Продајна цена уплаћује се на наменски рачун јавног извршитеља бр. 160-442285-84 са
позивом на број предмета 225-ИИ 194/21 и назнаком “уплата купопродајне цене“.

Рок за уплату продајне цене износи 15 дана од дана одржане продаје.

V Ствар може бити додељена и купцу који на јавном надметању није био најповољни
понудилац у складу са чл.241., ст.1. ЗИО.

VI Ако најповољнији понудилац с јавног надметања не плати понуђену цену у року,
закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и ствар додељује другом по реду
понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене и тако редом док се не исцрпе сви
понудиоци са списка из закључка о додељивању ствари.

VII Купац не може бити ни јавни извршитељ, заменик јавног извршитеља, помоћник јавног
извршитеља или друго лице које је запослено код јавног извршитеља, независно од тога да ли
поступа у конкретном извршном поступку, нити лице које је њихов крвни сродник у правој линији, а
у побочној линији до четвртог степена сродства, супружник, ванбрачни партнер, тазбински
сродник до другог степена, старатељ, штићеник, усвојитељ, усвојеник, хранитељ или храњеник.

Купац не може бити ни свако друго лице које службено учествује у конкретном извршном
поступку.

Купац не може бити ни лице запослено у министарству као администратор портала
електронског јавног надметања, нити лице које је његов крвни сродник у правој линији, а у
побочној линији до четвртог степена сродства, супружник, ванбрачни партнер, тазбински сродник
до другог степена, старатељ, штићеник, усвојитељ, усвојеник, хранитељ или храњеник.

VIII Пописане покретне ствари налазе се у државини извршног дужника. Трошкове
преузимања покретних ствари сноси купац.

Уколико извршни дужник не преда купцу добровољно продате покретне ствари у
остављеном року, купац ствари може предложити спровођење извршења ради одузимања
покретних ствари од извршног дужника ( сходно чл. 195., 255 и 343. ЗИО).

Купац покретних ствари предујмљује трошкове спровођења извршења ради одузимања
покретних ствари од извршног дужника , а коначно их сноси извршни дужник.

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

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

____________
Душан Илић
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