
Република Србија
Јавни извршитељ Филип Станковић
Панчево, Стевана Шупљикца бр. 99/1
Посл. Бр. ИИВ 10/20
Дана: 19.01.2021. године

Јавни извршитељ Филип Станковић, у извршном поступку извршног повериоца  "АГРО ДУКАТ"
ДОО  Зрењанин,  Зрењанин,  ул.  Константина  Данила  бб,  МБ 08708495,  ПИБ  100903976,  чији  је
пуномоћник адв. Горан Мандић, против извршног дужника:  Мирослав Итебејац,  Уљма, ул. Жарка
Зрењанина бр. 95, на основу Решења о извршењу Основног суда у Вршцу ИИВ-6/2020 од 17.01.2020.
године,  ради  намирења  новчаног  потраживања  извршног  повериоца,  ради  наплате  новчаног
потраживања на име главног дуга у износу од 1.068.013,16 динара, у складу са одредбом чл. 237.
Закона о извршењу и обезбеђењу (Сл. гласник РС 106/2015 и 54/2019) доноси следећи:

З А К Љ У Ч А К

I    ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПОНОВНА ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ извршног дужника
Мирослав  Итебејац,  Уљма,  ул.  Жарка  Зрењанина  бр.  95,  ЕЛЕКТРОНСКИМ  ЈАВНИМ
НАДМЕТАЊЕМ и то следећих:

број
маркице

опис Процењена
вредност

јемство Почетна
цена

лицитациони
корак

1
АА36892

тракторска приколица
киперка, 6t,
марке ‘’Косовка’’

352.000,00
динара

52.800,00
динара

246.400,00
динара

4.928,00
динара

2 АА36893 Шпартач 41.000,00
динара

6.150,00
динара

28.700,00
динара

574,00
динара

3 АА36896 тањирача 82.000,00
динара

12.300,00
динара

57.400,00
динара

1.148,00
динара

4 АА36894 дрљача 23.500,00
динара

3.525,00
динара

16.450,00
динара

329,00
динара

5 АА36895 сетвоспремач 58.700,00
динара

8.805,00
динара

41.090,00
динара

821,80
динара

II   Процењена  вредност  покретних  ствари  исказана  је  у  претходном  ставу,  а  утврђена  је  на
Записнику ИИВ 10/20 од 02.12.2020. године

III  Прво  електронско  јавно  надметање  одржаће  се  05.02.2021. године  на  порталу
електронског јавног надметања са почетком у 9:00 часова.

Време давања понуда траје најдуже четири сата и то од 9:00 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. Наведени поступак се понавља све
док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде дата ни једна понуда, а



најдуже до 15:00 часова, када се поступак електронског јавног надметања мора окончати.

Почетна цена покретних ствари износи  70% од утврђене вредности и почетна цена је
исказана у I ставу изреке овог закључка

Лицитациони корак износи 2% од почетне  цене  и исказана  је  у  I  ставу изреке  овог
закључка.

IV  Купац је дужан да плати продајну цену у року од 15 дана од дана доношења закључка о
додељивању покретних ствари.

V   Као  понудиоци  могу  да  учествују  само  лица  која  су  положила  јемство  и  који  су
регистровани  у складу са чланом 5.  Правилника о организацији и поступку електронског
јавног надметања (Сл. Гласник РС бр. 14/2020).

Јемство износи 15% од утврђене вредности покретних ствари и исказано је у I ставу
изреке  овог  закључка.  Јемство  се  уплаћује  најкасније  два  дана  пре  одржавања  јавног
надметања.  Јемство  за  учешће  на  електронском  јавном  надметању  уплаћује  се  на  рачун
министарства, који је објављен на порталу електронског јавног надметања, све у складу са
чланом 175. ЗИО и у складу са чланом 8. Правилника о организацији и поступку електронског
јавног надметања (Сл. Гласник РС бр. 14/2020)

Извршни поверилац и заложни поверилац не полажу јемство ако њихова потраживања досежу
износ  јемства  и  ако  би  с  обзиром  на  њихов  редослед  намирења  и  процену  вредности
покретних ствари, износ јемства могао да се намири из продајне цене

Имаоци права прече куповине полажу јемство.

VI  Купац покретних ствари, ни на јавном надметању, ни непосредном погодбом, не може бити
извршни дужник.

Купац покретних ствари не може бити ни јавни извршитељ, помоћник јавног извршитеља или
друго  лице  које  је  запослено  код  јавног  извршитеља,  независно  од  тога  да  ли  поступа  у
конретном 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 сродства, старатељ, штићеник, усвојитељ, усвојеник, хранитељ или
храњеник

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

Купац покретних ствари 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 сродства,  старатељ, штићеник,  усвојитељ,  усвојеник,
хранитељ или храњеник.

VII  Заинтересована лица могу 01.02.2021. године у 09:00 часова, да разгледају наведене покретне
ствари, уз претходну најаву јавном извршитељу путем телефона: 0621126319

НАЛАЖЕ СЕ ИЗВРШНОМ ДУЖНИКУ ДА ОМОГУЋИ РАЗГЛЕДАЊЕ У НАВЕДЕНО
ВРЕМЕ

VIII  Не постоје носиоци права прече куповине

IX    Покретне ствари ће бити додељена у складу са чланом 240. Закона о извршењу и обезбеђењу
(Сл. гласник РС 106/2015 и 54/19). Враћање и задржавање положеног јемства дефинисано је
чланом 182. Закона о извршењу и обезбеђењу (Сл. гласник РС 106/2015 и 54/19) 



Покретне ствари ће бити додељенен понудиоцима који су понудили цену једнакој почетној
цени или вишу од ње, почев од најповољнијег понудиоца па надаље.

Ствари ће бити додељене другом по реду понудиоцу ако најповољнији понудилац не плати
понуђену цену у року одређеном закључком о продаји ствари или трећем по реду понудиоцу
ако други по реду не плати понуђену цену у року одређеном закључком о продаји и тако
редом док се не исцрпе сви понудиоци са списка.

X      Ствари се купују у виђеном стању, без гаранција на исправност.

XI  Извршни поверилац и  извршни дужник се  могу споразумети о  продаји  покретних ствари
непосредном погодбом.  Споразум  странака  о  продаји  непосредном  погодбом могућ  је  до
доношења закључка о додељивању покретне ствари после јавног надметања, или доношења
закључка којим се утврђује да друго јавно надметање није успело. Споразум није дозвољен
док траје јавно надметање, а ако се ствар прода на првом јавном надметању - док се не утврди
да оно није успело иако је ствар продата. Након тога споразум је дозвољен док не почне друго
јавно надметање.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог закључка није дозвољен 
приговор.

Јавни извршитељ Филип Станковић

____________________________
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