
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ
Зајечар, Николе Пашића бр. 124
Пословни број. 225-ИИ 138/17
Идент. број предмета: 90-01-00138-17-0225
Дана 08.07.2019. године

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Душан Илић у извршном поступку извршног повериоца Фонд за
развој Републике Србије Директни корисник буџетских средстава, Ниш, ул. Булевар
Немањића 14а, МБ 07904959, ПИБ 100121213, (огранак Фонд за развој Републике Србије,
Београд, ул. Кнез Михајлова бр.14), број рачуна 840-2724-07 РАЧУН ОТВОРЕН КОД
МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР, чији је пуномоћник адв. Иван
Ћаловић, Чачак, Б.Јанковића 37, против извршног дужника Радош Вукићевић, Књажевац, ул.
9.бригаде бр.9/13, ЈМБГ 2706959754117, Зорица Вукићевић, Књажевац, ул. 9.бригаде
бр.9/13, ЈМБГ 1704964757020, у складу са одредбом члана 23.,36., 174 и 189 Закона о
извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 106/2015) донео је

З А К Љ У Ч А К

I УТВРЂУЈЕ СЕ да нису испуњени услови за продају непокретности извршног дужника
непосредном погодбом према Закључку о продаји јавног извршитеља Душана Илића 225-ИИ
138/17 од 08.06.2020. године, а за коју је је одређен рок за закључење уговора до 08.07.2020.

II Поновна продаја непокретности непосредном погодбом са условима продаје биће
објављена посебним закључком.

О б р а з л о ж е њ е

Јавни извшитељ спроводи извршење на основу Решењу о извршењу Основног суда у
Књажевцу 3И И-235/2016 од 25.01.2017. године на непокретности извршног дужника.

Закључком о продаји 225-ИИ 138/17 од 08.06.2020. године објављена је продаја
непокретности извршног дужника непосредном погодбом.

Дана 07.07.2020. године достављене су две понуде за закључење уговора непосредном
погодбом према објављеном закључку о продаји непокретности.

Увидом у списе предмета утврђено је да нису испуњени услови за одржавање продаје
непосредном погодбом јер извршним дужницима није извршена достава закључка о продаји
непокретности до истицања рока за непосредну погодбу дана 08.07.2020.

Достава писнема покушана је дана 25.06.2020. личном доставом преко достављача и
дана 26.06.2020. године путем поште.

Како је достава била безуспешна наредног радног дана 26.06.2020. је писмено
електронским путем достављено ради истицања на електронску огласну таблу Основног
суда у Књажевцу.

Увидом у податке електронске обласне табле утврђено је да je писмено истакнуто на
огласну таблу дана 07.07.2020. године тако да се може сматрати урученим 16.07.2020.



Закључак о продаји није уредно достављен извршним дужницима до дана истека рока
за непосредну погодбу 08.07.2020. јер ће путем огласне табле бити достављен извршним
дужницима дана 16.07.2020.

Чланом 36. ст 2. Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је да ако достављање
не успе, писмено се наредног радног дана истиче на електронској огласној табли суда који је
донео решење о извршењу. Сматра се да је достављање извршено по истеку осам дана од
дана истицања на огласну таблу суда.

Чланом 189. Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је да се на закључак о
породаји непосредном погодбом сходно примењују одредбе о закључку о продаји на јавном
надметању, а чланом 174. Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је да се закључак о
продаји на јавном надметању доставља странкама и имаоцима права прече куповине.

Узимајући у обир да до дана истека рока за закључење уговора продаји
непокретности непосредном погодбом није извршена достава странкама, то је утврђено да
нису испуњени услови прописани члановима 189. и 174. ЗИО за продају непокретностио
непосредном погодбом.

ПРАВНА ПОУКА:
Против овог закључка није
дозвољен приговор.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

__________________
Душан Илић
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