Република Србија
јавни извршитељ Смиљана Зубановић
Ул.Срете Младеновића 2/2
Крагујевaц
Посл. Бр.И. Ив.12/2019
Дана 07.09.2022.године
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Смиљана Зубановић Крагујевац, поступајући у извршном предмету
извршног повериоцадоо”Подрум”Крушевац, кога заступа адвокат Боривоје Лачњевац из
Крушевца, против извршног дужника Николе Радојевића из Поскурица, ради дуга, а на
основу решења о извршењу Привредног суда у Крагујевцу Иив 387/19 од 27.03.2019.године,
доноси дана 07.09.2022.године
ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ
ОДРЕЂУЈУ СЕ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ покретних ствари
извршног дужника наведених у записнику о попису и процени од 08.06.2022. године, и то:
-птничко возило марке “Peugeot”, тип “106”, рег. ознаке KG 270-GO,број шасије
VF31CHFA5271582, бр. мотора HFX10FP6GLPSA3806130,датум важења регистрације 03.04.2023.године, година производње 2002., процењен на износ од 96.000,00динара, а продајна
цена је 67.200,00динара.
-путничко возило марке “FIAT”, тип “PUNTO 1.216VELX”,рег, ознаке KG075-UX, бр. шасије
ZFA18800002244094,бр мотора 188А50000534057,датум важења регистрације 09.10.2022.године, година производње 2001., процењен на износ од 100.000,00 динара, а
продајна цена је 70.000,00динара.
Прво јавно надметање одржаће се дана 30.09.2022. године у 11:00 часова у Поскурицама, у
просторијама дужника .
Почетна продајна цена пописаних ствари на јавном надметању износи 70% од процењене
вредности.
Купац преузима ствар од јавног извршитеља по исплати цене.
Закључак о продаји путем јавног надметања објавиће се на електронској табли Коморе јавних
извршитеља, и огласној и електронској табли Привредног суда у Крагујевцу, извршни
поверилац и извршни дужник могу о свом трошку да објаве закључак у средствима јавног
обавештавања.
Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица која положе јемство у
висини од 10% од процењене вредности пописане ствари и која о томе доставе доказ јавном
извршитељу до почетка јавног надметања.Лица која претходно нису положила јемство, не могу

учестовати на јавном надметању.
Јемство се полаже у новцу, уплатом на рачун јавног извршитеља Смиљане Зубановић бр. 205178766-06, НЛБ Комерцијална банка ад Београд, са напоменом јемство за учествовање на јавном
надметању у предмету И.Ив 12/19. Рок за достављање доказа о положеном јемству је до почетка
јавне продаје.
Пописане ствари могу се разгледати дана 30.09.2022. године од 10.30 до 11.00 часова.
Извршни поверилац и заложни поверилац не полажу јемство ако њихова потраживања досежу
износ јемства, и ако би с обзиром на њихов редослед намирења и процењену вредност, износ
јемства могао да се намири из продајне цене.
Најповољнији понудилац-купац,коме буде додељена покретна ствар дужан је да понуђени
износ-цену уплати у року од три дана од доношења закључка о додељевању и то на на рачун
јавног извршитеља Смиљане Зубановић бр. 205-178766-06, НЛБ Комерцијална банка ад Београд,
позив на број И.Ив12/19.Ако најповољнији понудилац не плати понуђену цену у
року,закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и предметна покретна ствар се
додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока од три дана за плаћање понуђене цене,
и тако редом док се не исцрпе сви понудиоци са списка из закључка о додељивању.Ако ниједан
понуђач не плати понуђену цену у остављеном року, утврдиће се да продаја није успела.
Ако више лица буде учествовало на јавном надметању, понудиоцима чија понуда није
прихваћена вратиће се јемство, одмах после закључења јавног надметања , осим другом и
трећем по реду понудиоцу, којима ће се јемство вратити када најповољнији понудилац плати
прихваћену цену у остављеном року, а трећем по реду понудиоцу када други по реду понудилац
плати понуђену цену у року, у случају да ниједан од понудилаца не уплати износ постигнут на
јавном надметању, јавни извршитељ ће поступити у складу са чланом, 242, и чланом 182 став 3
Закона о извршењу и обезбеђењу.
Пописане покретне ствари могу се продати непосредном погодбом по споразуму странака који
је могућ у распону од објављивања овог закључка, па до доношењу закључка о додељивању
после јавног надметања, или доношења закључка којим се утврђује да друго јавно надмеатње
није успело.Споразум није дозвољен док траје јавно надметање, а ако се покретна ствар прода
на првом надметању док се не утврди да оно није успело иако је ствар продата зато што прва
три понудиоца нису платила цену коју су понудили у року. После тога, споразум је опет
дозвољен док не почне друго јавно надметање.Споразумом странака одређују се рок за
закључење уговора о продаји непосредном погодбом и продајна цена која не може бити нижа до
50% процењене вредности, а могу се одредити и други услови.Одмах после споразума странака
доноси се закључак о продаји непосредном погодбом по споразуму странака, којим се одређују
и рок за закључење уговора и рок за плаћање продајне цене.
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
Смиљана Зубановић

