
I.I.‐262/2019 
 

JAVNI IZVRŠITELJ IVANA BUKARICA 

Makedonska broj 32/1, Beograd 
B e o g r a d 

 

Izvršni poverilac:                 

Izvršni dužnik:                   Gordana Jovčić, iz Beograda, ul. Siniše Stankovića broj 

15; 

Javnost:                             Ivan Zlatić, iz Beograda, ul. Golsvordijeva broj 34; 

 

 

ZAHTEV ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI 

 
primeraka: 3 

 

1. Zaključkom  javnog  izvršitelja  Ivane  Bukarice  br.  I.I.‐262/2019  od  dana 

24.09.2019. godine  isključena  je  javnost sa ročišta za  javno nadmetanje koje  je zakazno za 

24.09.2019.  godine  u  12h,  kako  bi  se  obezbedilo  nesmetano  održavanje  prve  prodaje 

nepokretnosti  koja  je  predmet  izvršenja.  Stavom  drugim  izreke  navedenog  zaključka 

određeno  je  da  se  isključenje  javnosti  ne  odnosi  na  stranke,  njihove  punomoćnike  i 

potencijalne kupce, tj. ponudioce koji su položili jemstvo radi učešća na nadmetanju. 

 

2. Pre svega, ističem da u predmetnom zaključku javni izvršitelj navodi da je za 

dan 24.09.2019. godine u 12h bilo zakazano ročište za javno nadmetanje,  iako Zakonom o 

izvršenju  i  obezbeđenju  nije  propisano  da  javni  izvršitelj  zakazuje  ročište  radi  javnog 

nadmetanja.  

Odredbom člana 105. Zakona o parničnom postupku propisano je da sud oređuje 

ročište kada je to zakonom propisano ili kada to zahtevaju potrebe postupka.   S obzirom 

da Zakon o  izvršenju  i obezbeđenju ne propisuje da  javni  izvršitelj  zakazuje  ročište,  s  toga 

javni izvršitelj nepravilno upotrebljava termin „ročište“, a očigledno iz razloga kako bi našao 

način da sa javnog nadmetanja isključi javnost, а budući da je isključenje javnosti sa ročišta 

za glavnu raspravu propisano Zakonom o parničnom postupku. 

 

3. Donošenjem  predmetnog  zaključka,  javni  izvršitelj  je  učinio  nepravilnosti  u 
sprovođenju izvršenja, koje se ogledaju u nepravilnoj primeni odredbe člana 322. Zakona o 
parničnom postupku, a u vezi sa odredbom člana 39. Zakona o izvršenju i obezbeđenju. 

Odredbom člana 322. Zakona o parničnom postupku propisano je: „Sud može da 
isključi  javnost  za  celu  glavnu  raspravu  ili  jedan njen  deo,  radi  zaštite  interesa  nacionalne 
bezbednosti,  javnog  reda  i  morala  u  demokratskom  društvu,  kao  i  radi  zaštite  interesa 
maloletnika ili privatnosti učesnika u postupku. Sud može da isključi javnost i ako merama za 
održavanje  reda  propisanim  u  zakonu  ne  može  da  se  obezbedi  nesmetano  održavanje 
rasprave“ . Dalje, odredbom člana 324. stav 1. Zakona o parničnom postupku propisano je: 



„Sud  odlučuje  o  isključenju  javnosti  rešenjem  koje  mora  da  bude  obrazloženo  i  javno 
objavljeno“. 

Dakle,  imajući  u  vidu  citirane odredbe,  javnost  se može  isključiti  samo ukoliko 
postoji neki od taksativno navedenih razloga, a o isključenju javnosti donosi se rešenje koje 
mora biti obrazloženo i javno objavljeno.  

U  konkretnom  slučaju,  javni  izvršitelj  navodi  da  je  radi  zaštite  javnog  reda  i 
nesmetanog održavanja novog ročišta za prodaju nepokretnosti doneo odluku o isključenju 
javnosti, pri čemu nesmetano održavanje ročišta za prodaju nepokretnosti ni ne predstavlja 
razlog za isključenje javnosti. U obrazloženju predmetnog zaključka nije ni navedeno na koji 
način je došlo do remećenja javnog reda kao ni iz kog razloga je javni izvršitelj u konkretnom 
slučaju našao da je potrebno isključiti javnost. 

Pored  toga,  sve  i  da  je  došlo  do  ometanja  rada  javnog  izvršitelja,  a  nije,  javni 
izvršitelj je u tom slučaju trebao primeniti, kao blažu meru u odnosu na isključenje javnosti, 
neku  od  mera  za  održavanje  reda  na  glavnoj  raspravi  koje  su  propisane  Zakonom  o 
parničnom  postupku,  pa  ukoliko  i  nakon  primene  neke  od  pomenutih  mera  smatra  da 
postoje  razlozi  zbog kojih  se  javno nadmetanje ne može neometano  sprovesti da odluči o 
isključenju javnosti. 

U  svakom  slučaju,  o  isključenju  javnosti  se  donosi  rešenje  koje  mora  biti 
obrazloženo  i  javno  objavljeno,  dok  javni  izvršitelj  u  konkretnom  slučaju  o  isključenju 
javnosti  odlučuje  zaključkom  i  to  bez  podrobnog  obrazloženja  razloga  za  isključenje 
javnosti. 

Na kraju  želim da napomenem da  izvršni  dužnik prema  svom  imovnom stanju 
nije  u  mogućnosti  da  snosi  troškove  angažovanja  punomoćnika  iz  reda  advokata,  dok  s 
druge  strane  izvršnog  poverioca  u  ovom  postupku  zastupa  advokat,  te  da  je  izvršnom 
dužniku  iz  tog  razloga  javnost  predstavlja  neki  vid  garancije  da  će  se  ovaj  postupak 
sprovoditi pravilno i u skladu sa zakonom.  

Takođe  ističem  da  Ustav  Republike  Srbije  svim  građanima  jemči  pravno  na 
pravično  suđenje,  a  koje  pravo  podrazumeva  javnost  rasprave,  te  da  je  izvršnom dužniku 
zaključkom  javnog  izvršitelja  o  isključenju  javnosti,  a  koje  je  doneto  protvno  zakonu, 
povređeno Ustavom zajemčeno pravo na pravično suđenje! 

 
4. Odredbom iz člana 148. Zakona o izvršenju i obezbeđenju propisano je da se 

podneskom može zahtevati od suda, odnosno izvršitelja da otklone nepravilnosti učinjene u 
toku i povodom sprovođenja izvršenja, te imajući u vidu sve napred navedeno, predlažem da 
naslovni javni izvršitelj donese sledeće  

 
R E Š E N j E  

  
UTVRĐUJE SE da su učinjene nepravilnosti u sprovođenju  izvršenja u predmetu 

javnog  izvršitelja  Ivane  Bukarice  iz  Beograda,  ul.  Makedonska  broj  32/1,  pa se 
UKIDA zaključak  br.  I.I.‐262/2019  od  dana  24.09.2019..  godine u  CELOSTI  i  PONIŠTAVA 
javno  nadmetanje  koje  je  održano  dana  24.09.2019.  godine,  pa  se  zakazuje  novo  javno 
nadmetanje za drugi datum o čemu će javni izvršitelj doneti zaključak.  

 
U Beogradu, 27.09.2019. godine                                                               

_________________ 

Ivan Zlatić 




