
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ САША ШЕКУЉИЦА 

Именован за подручје Вишег и Привредног суда у Сремској Митровици 

Стара Пазова, ул. Змај Јовина 15/4 

Тел.: 022/311-890; 064/0551271 

Посл. бр.: И.И– 105/17  

Дана : 28.06.2019. године 

 

Јавни извршитељ Саша Шекуљица у извршном поступку извршног повериоца 

Република Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, 

ул. Немањина бр. 22-26, МБ: 17855140, ПИБ: 108508191, рачун бр. 840-1305721-19 који 

се води код Управе за трезор, кога заступа Државно правобранилаштво, одељење у 

Новом Саду против извршног дужника Бранислав Хаџић из Војке, ул. Караџорђева бр. 

35, а на основу члана 244., 247. Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 

106/2015 и 106/2016 - аутентично тумачење), доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I ОДРЕЂУЈE СЕ продаја непосредном погодбом по избору извршног повериоца, а 

након два неуспела јавна надметања покретних ствари извршног дужникa пописаних и 

процењених по записнику број И.Ивк – 105/17 од 30.03.2018. године и то:  

 

1. Путничко моторно возило марке FORD ESCORT АUSEIC, бр. шасије: 

WF0FXXGCAFRU68685, дизел, 1993. год., рег. ознаке: ST046-OG, ком. 1 -  

процењена вредност износи 70.000,00 динара а почетна цена износи 50 % од 

процењене вредности односно 35.000,00 динара; 

2. Aутоприколица, нерегистрована, црвене боје, ком. 1- процењена вредност 

износи 10.000,00 динара а почетна цена износи 50 % од процењене вредности 

односно 5.000,00 динара; 

 

II ПОЗИВАЈУ СЕ сва заинтересована лица да у року од 15 дана од дана објављивања 

овог закључка доставе јавном извршитељу понуде за куповину покретних ствари 

наведених у ставу првом овог закључка. 

 

III Уговор о продаји непосредном погодбом закључује се између купца са једне стране и 

јавног извршитеља са друге стране и основ је за стицање права својине. Рок за 

закључење уговора износи 30 дана од дана објављивања овог закључка на огласној 

табли Коморе јавних извршитеља. Почетна цена не може бити нижа од 50 % процењене 

вредности покретне ствари.  

 

IV Јемство у износу 1/10 процењене вредности покретне ствари која је предмет продаје 

се полаже непосредно пре закључења уговора о продаји на депозитни рачун јавног 

извршитеља број 205-247770-89 који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд са 

позивом на број И.Ивк– 105/17. 

 

V Рок за плаћање купопродајне цене износи 15 дана од дана доношења закључка о 

додељивању покретне ствари. 

 

VI Разгледање ствари која је предмет продаје омогућиће се на основу писаног захтева 

заинтересованих лица достављеног на адресу седишта канцеларије јавног извршитеља. 



  

VII  Покретнa ствар се купује у виђеном стању. 

 

VIII  Закључак о продаји објавиће се на огласној табли Коморе јавних извршитеља и на 

други уобичајен начин, с тим да извршни поверилац може о свом трошку да исти објави 

и  у средствима јавног обавештења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог закључка није дозвољен правни лек 

                                                                                                  ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

                                                                                                       Саша Шекуљица 

 

 


