
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НИКОЛА ЖУНИЋ 

Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, Ламела 3, 1 спрат, стан 7 

34 000 Крагујевац 

034/356-059 

 

Посл. Бр. И.И-100/2019 

Дана: 03.07.2019. године 

 

Јавни извршитељ за подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу Никола 

Жунић у извршном поступку извршног повериоца Звонко Стевић, Крагујевац, ул. Раје Вуксановића бр. 

43/2, ЈМБГ 0605972720029, чији је пуномоћник адв. Александар Прибојац, Крагујевац, против извршног 

дужника Соња Јездић, ТРМБАС, ЈМБГ 0711968918013, одређеног Решењем о извршењу Основног суда у 

Крагујевцу И-708/2019 од 10.01.2019 године, ради наплате дуга, у складу са одредбом чл. 184 ЗИО, донео 

је дана 03.07.2019. године, следећи 

З А К Љ У Ч А К 

1.       УТВРЂУЈЕ СЕ да друга јавна продаја непокретности и то породичне стамбене зграде, зграда бр. 1, 

Потес Ада 2, спратности Пр и Сп, површине у основи 50 м2, објекат изграђен без одобрења за изградњу, и 

земљишта под зградом бр. 1 површине 50 м2, земљишта уз зграду површине 500 м2 и воћњака 3 класе 

површине 151 м2, укупно 701 м 2, која се налази у Трмбасу, на кп. бр. 56/2, све уписано у Лист непокретности 

бр. 816 КО Трмбас, НИЈЕ УСПЕЛА. 

 

 

2.         НАЛАЖЕ СЕ извршном повериоцу да у року од 15 дана од дана пријема, изабере намирење  

продајом непокретности непосредном погодбом или преносом права својине на непокретности, под 

претњом обуставе извршног поступка уколико у предвиђеном року не поступи по налогу јавног 

извршитеља.   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Дана 03.07.2019. године, са почетком у 12 часова, у канцеларији јавног извршитеља је била одржана 

друга јавна продаја ради продаје непокретности. О одржавању јавне продаје су уредно биле обавештене 

странке у поступку. Као понудилац се појавило лице Зоран Петровић из Крагујевца, који је благовремено 

уплатио јемство у висини 10% од процењене вредности непокретности. Будући да је понудилац пре 

објављивања јавног надметања изјавио да одустаје од куповине непокретности, јавни извршитељ је 

сходно чл. 184 Закона о извршењу и обезбеђењу и одлучио као у ставу под 1 и 2 диспозитива закључка. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ 

Против овог закључка није дозвољен приговор. 

 ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

___________ 

Никола Жунић 

 

Дна: 

- пуномоћнику извршног повериоца 

- извршном дужнику, интернет страни Коморе извршитеља,  

- а/а 
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