
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ  
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Дана: 18.01.2021. године 

 
Јавни извршитељ Лазар Секулић  за подручје Вишег и Привредног суда у 

Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца Република Србија, Високи Савет 

судства Основни суд у Кикинди, Кикинда, ул. Светозара Милетића бр. 1, против 

извршног дужника Илија Фарди, Падеј, ул. Маршала Тита бр. 35, ЈМБГ 0509987840021, 

ради наплате судских такси по решењу Основног суда у Кикинди - Судске јединице у 

Новом Кнежевцу I-5 П-659/2015 од 11.12.2019. године и трошкова спровођења по 

решењима о накнади трошкова од 23.12.2019. године, од 08.06.2020. године, од 11.09.2020. 

године, као и од 17.11.2020. године, у укупном износу од 111.723,13 динара, доноси 

следећи: 

 

ЗАПИСНИК О ДРУГОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА  ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ 

СТВАРИ 

 

ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ: није приступио, уредно позван (закључак о 

оглашавању примио дана 17.12.2020. године) 

 

ИЗВРШНИ ДУЖНИК: није приступио, уредно позван (закључак о оглашавању 

примио дана 17.12.2020. године) 

 

Констатује се да је закључак о надметању за продају покретних ствари 

достављен електронској огласној табли Коморе јавних извршитеља дана 16.12.2020. 

године. 

ЗАПИСНИЧАР: Радомир Јелић, помоћник јавног извршитеља 

 

Започето дана 18.01.2021. године, у 10:00 часова. 

 

Констатује се да су испуњени услови за одржавање другог јавног надметања за 

продају покретних ствари. 

 

ОДРЖАВА СЕ ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ 

СТВАРИ извршног дужника и то: 

 
1. четвероредна сејалица BECKER, 1 ком 

процењена вредност износи 200.000,00 динара, а почетна цена чини 50% од 

процењене вредности и износи 100.000,00 динара 

 

2. тракторска приколица са дрвеним страницама, регистрације: Србобран 02-1020 

процењена вредност износи 100.000,00 динара, а почетна цена чини 50% од 

процењене вредности и износи 50.000,00 динара 

 

Констатује се да, пре одржавања рочишта, није било уплата јемства понудилаца 

за учешће у јавном надметању. 

 

 

 



На основу наведеног, овај јавни извршитељ доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Закључује се друго јавно надметање за продају покретних ствари: четвероредна 

сејалица BECKER, 1 ком и тракторска приколица са дрвеним страницама, регистрације: 

Србобран 02-1020, а која су у власништву извршног дужника, те се констатује да је 

јавна продаја била НЕУСПЕШНА. 

 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ПОСТУПКУ 

НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ И ТО: 

 
1. четвероредна сејалица BECKER, 1 ком 

процењена вредност износи 200.000,00 динара, 

 

2. тракторска приколица са дрвеним страницама, регистрације: Србобран 02-1020 

процењена вредност износи 100.000,00 динара. 

 

Поступак: јавни извршитељ уговара цену по слободном избору са одабраним 

купцем, а евентуални купци понуде могу послати на адресу или електронску пошту 

овог јавног извршитеља, који ће одлуку о изабраном купцу донети најкасније 

12.02.2021. године и о истом, електронским путем, обавестити све понудиоце, да би се 

уговор о продаји покретних ствари у поступку непосредне погодбе између овог јавног 

извршитеља и купца закључио најкасније до 17.02.2021. године, све у складу са чл. 96. 

ЗИО (30 дана). Са потписивањем уговора, овај јавни извршитељ ће донети закључак о 

додели, са роком за плаћање цене не дужи од 15 дана од дана доношења закључка о 

додељивању покретних ствари. Уколико покретне ствари буду продате испод цене која 

износи 30% процење вредности, извршни поверилац ће бити намирен у износу од 30% 

процењене вредности. 

 

Јемство, у узносу од десетог дела (10%) процењене вредности покретне ствари 

купац полаже непосредно пре закључења уговора о продаји у складу са чл. 103. ЗИО на 

на рачун овог Јавног извршитеља број 330-65000265-43, који се води код CREDIT 

AGRICOLE банка Србија А. Д. Нови Сад, са позивом на број И.Нт.143/2019, иначе се 

поступак продаје непосредном погодбом понавља. 

 

Оглашавање: Овај закључак објавиће се на електронској огласној табли 

Коморе јавних извршитеља најмање 8 дана пре рока за склапање уговора о продаји, у 

складу са чл. 96. и 97. ЗИО. Странка може исти објавити и у средствима јавног 

информисања или обавестити посреднике у продаји, о свом трошку. 

 

Увид: Заинтересована лица могу видети покретне ствари које су предмет 

продаје на адреси Падеју, Маршала Тита 35, у понедељак 08.02.2021. године од 15.00 

до 15.30 часова, а након што уплате износ од 4.504,18 динара на име трошкова 

(3.027,60 динара на име трошкова коришћења сопственог возила и 1.476,58 динара на 

име присуства разгледању), на рачун овог јавног извршитеља број 330-65000263-49 са 

позивом на број ИНТ.143/19-РАЗГЛЕДАЊЕ, најкасније до четвртка 04.02.2021. 

године, а које разгледање је извршни дужник дужан да омогући. У случају да извршни 

дужник није присутан или неће да отвори непокретност, јавни извршитељ ће отворити 

закључану непокретност у присуству два пунолетна сведока, а уколико извшни дужник 

онемогућава приступ непокретности затражиће помоћ полиције која је дужна да 

извршног дужника и остала присутна лица упозори да ће употребити средства принуде 

ако буду ометала или спречавала разгледање непокретности и предузети друге мере и 

радње које према закону могу да се предузму у току извршења, самоиницијативно или 



на захтев јавног извршитеља, а услед чега извршном дужнику и осталим присутним 

лицима може бити изречена и новчана казна. 

 

Поука о правном леку: 

Против овог закључка 

приговор није дозвољен. 

 

Довршено у 10:05 часова. 

 

Записничар                                         Јавни  извршитељ                          странке 


