
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НИКОЛА ЖУНИЋ 

Љубивоја Љубе Тадића бр. 1, Ламела 3,  

1 спрат, стан 7, 34 000 Крагујевац 

  

        Посл. Бр. ИИ 147/2020 

        Дана: 24.11.2020. године 

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

Никола Жунић у извршном предмету извршног повериоца FОND ZA RAZVOJ REPUBLIKE 

SRBIJE Индиректни корисник буџетских средстава, Ниш, ул. Булевар Немањића бр. 14а, КЈС 

59027, МБ 07904959, ПИБ 100121213, број рачуна 840-2724-07 РАЧУН ОТВОРЕН КОД 

МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР, чији је пуномоћник адв. Саша С. 

Недовић, Београд - Сурчин, Ул. Војвођанска бр. 439/И, против извршног дужника Мирослав 

Марковић, Аранђеловац, ул. Битољска бр. 6, ЈМБГ 2412971721816, у даљем поступку 

спровођења извршења одређеног Решењем Основног суда у Аранђеловцу посл.бр. ИИ-

1104/2019 од 19.12.2019. године, у складу са чл. 171. Закона о извршењу и обезбеђењу 

(Службени Гласник РС бр. 106/15, 106/16- аутентично тумачење и 113/17-аутентично тумачење) 

доноси дана 24.11.2020. године, следећи: 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.  ОДРЕЂУЈЕ СЕ друга јавна продаја непокретности у својини извршног дужника 

Мирослав Марковић, Аранђеловац, ул. Битољска бр. 6, ЈМБГ 2412971721816, са уделом од 1/1 

и то: 

- Породичне стамбене зграде, број зграде 1, спратности По+Пр+ПК, површине у основи 

108м2, са земљиштем под зградом и земљиштем уз зграду у површини од 593м2, у ул. Бањичка 

бр. 7, постојећа на катастарској парцели бр. 1661/1 у Аранђеловцу, уписано у лист непокретности 

бр. 7587 КО Аранђеловац. 

2.  Непокретност која је предмет продаје слободна је од лица и ствари. 

3.  ПРОДАЈА ће се обавити усменим јавним надметањем и одржаће се дана 21.12.2020. 

године са почетком у 12,00 часова, у канцеларији јавног извршитеља Николе Жунића у 

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

4.  ВРЕДНОСТ непокретности из става 1. овог закључка утврђена је закључком јавног 

извршитеља бр. ИИ-147/20 од дана 21.09.2020. године, а на основу налаза и мишљења 

овлашћеног проценитеља и она износи 83.000,00 еура у динарској противвредности по средњем 

курсу НБС-а. 

5.  ПОЧЕТНА ЦЕНА на другој јавној продаји непокретности из става 1 овог закључка 

износи 50% од процењене вредности непокретности. 

6.  Заинтересована лица за учешће на другом јавном надметању дужна су да у виду јемства 

уплате износ од 8.300,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а на дан 

уплате, на наменски  рачун Јавног извршитеља који се води  код КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКА А.Д. 

БЕОГРАД, број рачуна 205-273963-80, са позивом на број предмета бр. ИИ-147/20, најкасније 

дана 18.12.2020. године и да доказ о уплати доставе јавном извршитељу.  



7.  Најповољнији понудилац је дужан да уплати продајну цену у року од осам (8) дана, од 

дана пријема закључка о додељивању непокретности. 

8.  Уколико најповољнији понудилац са јавног надметања не плати понуђену цену, 

извршитељ ће закључком огласити да је продаја без дејства према њему и ствар доделити другом 

по реду понудиоцу, односно трећем по реду понудиоцу уколико други по реду понуђач не плати 

понуђену цену у року који је одређен закључком о продаји. 

9.  Ако ниједан понуђач не плати понуђену цену у року, јавни извршитељ ће утврдити да 

јавно надметање није успело. 

10. Купац непокретности нe може бити, ни на јавном надметању, ни непосредном погодбом 

извршни дужник, јавни извршитељ, заменик јавног извршитеља, помоћник јавног извршитеља 

или друго лице које је запослено код јавног извршитеља, свако друго лице које службено 

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

линији до четвртог степена сродства, супружник, ванбрачни партнер или тазбински сродник до 

другог степена или старатељ, усвојитељ, усвојеник или хранитељ. 

11.  Непокретност може да се прода и непосредном погодбом ако се странке тако споразумеју 

или ако после неуспеха другог јавног надметања то изабере извршни поверилац. Странке могу 

да се споразумеју о продаји ствари непосредном погодбом од тренутка објављивања закључка о 

продаји непокретности на јавном надметању, па до доношења закључка о додељивању 

непокретности 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 

непокретност прода на првом јавном надметању-док се не утврди да није успело иако је 

непокретност продата. Споразум је опет дозвољен док не почне друго јавно надметање. 

12.  Разгледање непокретности биће накнадно омогућено уз претходну најаву јавном 

извршитељу. 

13.  Трошкове извршног поступка сноси извршни дужник. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ 

Против овог закључка није дозвољен 

приговор. 

 ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

___________ 

Никола Жунић 

 

Дна: 

- пун. извршног повериоца, 

- извршном дужнику, 

- на огласну и интернет страну Коморе јавних извршитеља, 

- а/а 
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