
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БРАНКИЦА СТЕПИЋ 

Именована за подручје Вишег суда у Шапцу и 

Привредног суда у Ваљеву 

Краља Милана бр.45, 3 спрат, стан 13, Шабац 

Тел: 015/680-449 

Број предмета: ИИВ 70/22 

Дана 08.12.2022. године 

 

Јавни извршитељ Бранкица Степић у извршном поступку извршног повериоца  Eurobank Direktna 

akcionarsko društvo Beograd, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10, МБ 17171178, ПИБ 100002532, чији су 

пуномоћници адв. Др Немања Алексић, Нови Сад, Грчкошколска 1, адв. Соња Савин, 21000 Нови Сад, 

Грчкошколска 1, адв. Ивана Мараш, Нови Сад, Грчкошколска 1 против извршног дужника  Раде С. Илић, 

БУКОР, ул. Букор ББ, ЈМБГ 2312972772037 ради извршења на основу чл. 237 ст.1 и 238 Закона о извршењу 

и обезбеђењу:  

 

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 

 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРВА продаја путем електронског јавног надметања пописаних покретних ствари 

извршног дужника по записнику о попису, у предмету ИИВ 70/22 од дана 05.10.2022. године и то: 

-једноосовинска тракторска приколица, без ознака пописна маркица бр. 597, процењене вредности у 

износу од 90.000,00 динара. 

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 05.01.2023. године на порталу 

електронског јавног надметања. Лицитациони корак износи 10% од почетне цене покретне ствари. 

Почетна цена на електронском јавном надметању износи 70 % од утврђене вредности покретне ствари.  

Време за давање понуда траје најдуже четири часа, у периоду од 9 до 13 часова. У случају да је најмање 

једна понуда дата у последњих пет минута пре истека наведеног периода, време трајања електронског јавног 

надметања се продужава за још пет минута од времена одређеног за окончање електронског јавног 

надметања. Поступак се понавља све док у последњих пет минута електронског јавног намдетања не буде 

дата ниједна понуда, а најдуже до 15 часова, када се поступак електронског јавног надметања мора 

окончати. 

Право учешћа имају сва регистрована  заинтересована лица која најкасније два дана пре одржавања 

продаје положе јемство у износу од 15% од процењене вредности предмета продаје и то уплатом на жиро 

рачун Министарства правде у складу са пресонализованим инструкцијама за плаћање које се добијају 

приликом пријаве на портал eaukcija.sud.rs. Упутства за учешће на електронском јавном надметању налазе се 

на сајту Министарства правде и у оквиру потрала eaukcija.sud.rs. 

Полагања јемства су ослобођени извршни поверилац и заложни поверилац ако њихова потраживања 

достижу износ јемства и ако би се, са обзиром на њихов ред првенства и утврђену вредност покретних 

ствари тај износ могао намирити из куповне цене.  

Купац не може бити извршни дужник ни на јавном надметању ни непосредном погодбом. Купац не 

може бити ни јавни извршитељ, заменик јавног извршитеља, независно од тога да ли поступа у конкретном 

извршном поступку, нити лице које је њихов крвни сродник у правој линији, а у побочној линији до 

четвртог степена сродства, супружник, ванбрачни партнер, тазбински срдоник до другог степена, старатељ, 



штићеник, усвојитељ, усвојеник, хранитељ или храњеник. Купац покретне ствари не може бити ни свако 

друго лице које службено учествује у конкретном извршном поступку. Купац покретне 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, старатељ, штићеник, усвојитељ, усвојеник, 

хранитељ или храњеник. 

Најповољнији понудилац је дужан да у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању 

покретних ствари понуђену цену исплати на наменски рачун јавног извршитеља број 285-2530310000073-25 

који се води код AIK BANKA, са позивом на број предмета.  

Ако најповољнији понудилац не плати понуђену цену у року од 15 дана од дана доношења закључка о 

додељивању покретне ствари, закључком се оглашава продаја без дејства према њему и покретна ствар се 

додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене. Ако ни он  цену не плати 

у року, закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и покретна ствар се додељује трећем по 

реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене. Исто важи и ако је ималац права прече 

куповине изјавио да купује покретну ствар под истим условима као најповољнији понудилац. Ако ни трећи 

по реду понудилац не плати цену у року, јавни извршитељ утврђује да јавно надметање није успело. 

Понудиоцима чија понуда није пуноважна или која није прихваћена јемство се враћа одмах после 

закључења јавног надметања. Другом и трећем понудиоцу враћа се јемство када најповољнији понудилац 

плати понуђену цену у року, а трећем по реду понудиоцу када и други понудилац по реду плати понуђену 

цену у року. Из јемства понудиоца који није платио понуђену цену намирују се трошкови јавног надметања 

и разлика између цене коју је он понудио и плаћене цене а ако преостане вишак уплатиће се на рачун буџета 

Републике Србије. У случају да прва три понудиоца не плате понуђену цену у року, из њиховог јемства се 

намирују трошкови првог и другог јавног надметања односно непосредне погодбе и разлика у цени 

постигнута на првом и другом јавном надметању односно разлика у цени која је постигнута у постпку 

продаје путем непосредне погодбе а ако након тога преостане вишак уплатиће се на рачун буџета Републике 

Србије. Јемство се губи у сваком случају ако учесник не понуди ни почетну цену, као и ако учесник 

одустане од јавног надметања.  

Споразум странака о продаји покретних ствари непосредном погодбом могућ је до доношења закључка 

о додељивању покретних 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 покретна ствар 

прода на првом јавном надметању док се не утврди да оно није успело иако је ствар продата. После тога 

споразум је опет дозвољен док почне друго јавно надметање. 

Поступак регистрације, правила и начин коришћења портала е Аукција прописани су правилником о 

организацији и поступку електронског јавног надметања(“Службени гласник РС”број 14, од 21.02.2020. 

године) као и Корисничким упутством који се налази на сајту Министарства правде и порталу еАукција 

(eaukcija.sud.rs) . 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог закључка није дозвољен приговор. 

 ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

 

_________________ 

Бранкица Степић 

Дна: 

1. Извршни поверилац 

2. Извршни дужник 

3. Архива-фајл 

4. Електронска огласна табла Коморе јавних извршитеља 

5. Портал електронског јавног надметања 
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