
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ
Параћин, Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
Пословни број. ИИ 1396/16
Идент. број предмета: 21-01-01396-16-0144
Дана 08.12.2020.

Јавни извршитељ Иван Јездовић из Параћина, именован за подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у
Крагујевцу, у правној ствари извршног повериоца Славољуб Вељковић, Поповац, чији је пуномоћник адв. Клара Марић,
Параћин, АВАЛСКА бр.2 ЛОК.5, против извршног дужника Славиша Богдановић, Горња Мутница, ради спровођења
извршења одређеног Решењем о извршењу Основног суда у Параћину пословни број И-1778/2016 од 30.11.2016.
године,одлучујући о продаји непосредном погодбом након неуспеле друге јавне продаје у складу са одредбама чл. 23,
чл. 1 89, чл. 244 и чл. 247 Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“ бр. 106/2015, 106/2016-аутентично
тумачење, 113/2017-аутентично тумачење и 54/2019 ), дана 08.12.2020.године доноси следећи

ЗАКЉУЧАК

ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја покретних ствари извршног дужника које су пописане на записнику од дана
13.11.2019.године, а процењене дана 13.03.2020.године, путем непосредне погодбе по избору извршног повериоца
након друге неуспеле јавне продаје, те се овим закључком одређују услови за продају следећих ствари:

Редни
број

Пописна
маркица број

Број
комада

ОПИС СТВАРИ Процењена
вредност у
динарима

1. АА-1 1 Двобразни плуг 26.000,00

2. АА-2 1 Гумена кола 26.000,00

3. АА-3 1 Замрзивач 100 л 10.000,00

4. АА-4 1 Угаона гарнитура 15.000,00

Укупна процењена вредност пописаних покретних ствари 77.000,00

ПОЗИВАЈУ СЕ СВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА, да понуду за закључење уговора о продаји покретних ствари ближе
одређених у претходном ставу овог закључка, доставе у писаној форми, у затвореној коверти на којој је потребно
назначити “ПОНУДА ЗА ИИ 1396/16 НЕ ОТВАРАТИ”, најкасније 20-ог дана рачунајући од дана објављивања овог
закључка на огласној табли Коморе Јавних извршитеља РС, односно до дана 12.01.2021.године у 11:00 часова када ће
се приступити отварању приспелих понуда, на адресу седишта јавног извршитеља Ивана Јездовића у Параћину, ул.
Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42, с тим да почетна, а уједно и најнижа цена покретних ствари из става првог
изреке овог закључка не може бити нижа од 50% процењене вредности, а све то по изјашњењу пуномоћника
извршног повериоца из поднеска од 14.10.2020. године.

Све понуде биће отворене истовремено, дан након истека рока за предају понуда. О отварању понуда биће
састављен записник.

Продаја непосредном погодбом покретних ствари из става првог овог закључка извршиће се закључењем
Уговора о продаји непосредном погодбом, у писменом облику, између јавног извршитеља Јездовић Ивана из
Параћина, ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42 као Продавца, који иступа у име и за рачун извршног
дужника и Купца са најповољнијом понудом.

Купац покретних ствари закључиће са јавним извршитељем Уговор о купопродаји покретне ствари непосредном
погодбом у року од 30 дана од дана објављивања закључка о продаји непосредном погодбом, док је законом одређен
рок за плаћање цене 15 дана од дана доношења закључка о додељивању покретне ствари.



Закључак о додељивању покретне ствари доноси се одмах после закључења уговора о продаји непосредном
погодбом.

Ако уговор о продаји непосредном погодбом по закључку о продаји покретне ствари или по избору извршног
повериоца не буде закључен у року, или ако продајна цена не буде плаћена у року, јавни извршитељ закључком
утврђује да ствар није продата непосредном погодбом по избору извршног повериоца или по закључку о продаји
покретне ствари.

Јемство, у износу десетог дела процењене вредности покретне ствари, купац полаже непосредно пре закључења
уговора о продаји.

О б р а з л о ж е њ е

Пред овим Јавним извршитељем у току је поступак спровођења извршења одређеног Решењем о извршењу
Основног суда у Параћину И-1778/16 од 30.11.2016. године, продајом покретних ствари извршног дужника.

Јавни извршитељ је на записнику од дана 13.11.2019.године пописао покретне ствари извршног дужника, те их је
након пописа и проценио, утврђујући њихову новчану вредност, након чега је заказао прво усмено јавно надметање за
продају пописаних покретних ствари. Имајући наведено у виду, да ни прва ни друга јавна продаја покретних ствари
извршних дужника нису успеле јавни извршитељ је закључком позвао извршног повериоца да се благовремено изјасни
о томе да ли предлаже продају ствари непосредном погодбом или намирење преносом права својине на пописаним
стварима.

Пуномоћник извршног повериоца је овом јавном извршитељу упутио благовремено поднесак од дана
18.11.2020.године којим се исти изјаснио, односно предложио продају ствари непосредном погодбом, те одредио и
цену испод које извршни поверилац не пристаје на закључење уговора.

Када се ствар продаје непосредном погодбом по закључку о продаји покретне ствари, уговор може да се закључи
у року од 30 дана од дана објављивања закључка, а рок за плаћање цене не може бити дужи од 15 дана од дана
доношења закључка о додељивању ствари. Када се ствар продаје непосредном погодбом по избору извршног
повериоца примењују се одредбе које се у том случају примењују код намирења новчаног потраживања на
непокретности. Закључак о додељивању покретних ствари доноси се одмах после закључења уговора о продаји
непосредном погодбом, са напоменом да почетна цена ствари не може бити нижа од 50% од процењене вредности
ствари.

Разматрајаћи предлог извршног повериоца те стање у списима предемта јавни извршитељ одлучио је као и
изреци овог закљчка применом одредби чл. 23, чл. 189, чл. 244, чл. 247 Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник
РС“ бр. 106/2015, 106/2016-аутентично тумачење, 113/2017-аутентично тумачење и 54/2019).

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ Параћин, дана 08.12.2020. године, ИИ 1396/16.

ПРАВНА ПОУКА:

Против овог закључка није дозвољен приговор.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

Иван Јездовић

Д-на :

1.Извршном дужнику (С-5)-прва достава / (С-6)-друга достава / огласна табла

2.Пуномоћнику извршног повериоца (С5 )

3.Огласна табла Коморе јавних извршитеља РС, Његошева бр 73, 1 спрат стан 3 (С-5) уз захтев за издавање потврде

4.Огласна табла интернет странице Коморе јавних извршитеља РС, електронским путем

5. www.dobos.rs, електронским путем

6. а/а


	ЗАКЉУЧАК 
	О б р а з л о ж е њ е

	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ Параћин, дана 08.12.

		2020-12-11T10:01:44+0100
	Ivan Jezdović 200005721 (Ivan Jezdović 200005721)




