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Датум: 16.09.2019.године

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Никола Цветковић у извршном поступку

ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА: Драгољуб Биондић, Ниш, ул. Ужичка бр.7, ЈМБГ 2106949730034,
чији је пуномоћник адв. Горан Гавриловић, Ниш, ул.Цара Душана 54-72, ПУЦ "Душанов базар"
локал 104,

против ИЗВРШНОГ ДУЖНИКА: Велимир Максимовић, Ниш, ул. ул.Боривоја Стевановића 036,
Доња Врежина, ЈМБГ 2404960380046, чији је пуномоћник адв. Соња Живковић, Ниш, Милана
Благојевића бр. 51/13, поступајући по Решењу о извршењу Основног суда у Књажевцу 6 ИИ-
248/2017 од 21.04.2017. године (заложна изјава OV I бр.7330/2014) ради наплате новчаног
потраживања на основу чл.167.,172.,173.,Закона о извршењу и обезбеђењу доноси :

ЗАКЉУЧАК О ДРУГОЈ ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ

непокретности јавним надметањем

На основу Решења о извршењу Основног суда у Књажевцу 6 ИИ-248/2017 од 21.04.2017.
године

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ друго јавно надметање за продају непокретности то:

-Пословног простора у згради бр.1, у ул. Кнеза Милоша бр.70, изграђен на К.П.бр.391/1 КО
Књажевац, на међуспрату, број посебног дела 10, корисне површине 241м/2, уписане у
Л.Н. бр.14965 КО Књажевац, уписан на име B&T doo Доње Зуниче са седиштем у селу
Доње Зуниче бб, општина Књажевац, свијина приватна, са обимом удела 1/1.

II Вредност предметне непокретности у ставу првом утврђена је Закључком Посл. бр. 226-
И.И-425/2017 од 18.07.2019.године у укупном износу од 10.678.321,00 динара.

III Предмет продаје је непокретност уписане по Решењу РГЗ службе за Катастар
непокретности у Књажевцу Бр.952-02-13-14-/2017 од 08.03.2019.године. На непокретности је
уписана хипотека у корист Велимир Максимовић из Ниша, ул. ул.Боривоја Стевановића 036,
Доња Врежина, ЈМБГ 2404960380046 04.03.2013.године на основу Заложне изјаве ОВ 1
бр.1713/2013 од 21.02.2013.године и хипотеке уписане на основу Уговора о уступању
потраживања ОВ. I бр.7333/2014 од 17.06.2014.године и заложне изјаве ОВ. I бр.7330/2014 од
17.06.2014.године у корист извршног повериоца Драгољуба Биондића из Ниша, ул. Ужичка бр.7,
ЈМБГ 2106949730034, док је предметна непокретност у власништву B&T doo Доње Зуниче са
седиштем у селу Доње Зуниче бб, општина Књажевац, свијина приватна, са обимом удела 1/1.

IV ПОЧЕТНА ЦЕНА НА ДРУГОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ИЗНОСИ 50% ОД
ПРОЦЕЊЕНЕ ВРЕДНОСТИ за предметну непокретност.

V Усмено јавно надметање одржаће се дана 14.10.2019. године у 13:00 часова у
просторијама јавног извршитеља у Зајечару у улици Николе Пашића бр. 124.



VI Прaво учешћa у јавном надметању имају лица која су претходно положила јемство у
висини од 10% од утврђене вредности за сваку непокретност из става II изреке овог Закључка
и о томе доставе доказ јавном извршитељу, најкасније до објављивања јавног надметања.
Јемство се полаже у готовом новцу уплатом на наменски рачун јавног извршитеља бр. 160-
442285-84 са позивом на број предмета 226-И.И-425/2017 и назнаком да се ради о јемству на
рачун који се води код BANCA INTESA А.Д. БЕОГРАД.

VII Најповољнији понуђач дужан је да износ купопродајне цене уплати на наменски рачун
јавног извршитеља бр. 160-442285-84 са позивом на број предмета 226-И.И-425/2017 у року од
15 дана од дана одржавањ јавног надметања.

VIII Уколико најповољнији понуђач на јавном надметању не уплати износ купопродајне
цене у року одређене закључком, јавни извршитељ ће огласити да је продаја без дејства према
њему, а непокретност биће додељена понуђачу који није био најповољнији, а све у складу са
чл. 192., ст.2., ЗИО.

IX Рочиште за разгледање непокретности заказује се за дан 27.09.2019.године у 16:00
часова у улици Кнеза Милоша бр.70 где се предметна непокретност налази.

X Купац непокретности не 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.

XI Странке могу да се споразумеју о продаји непосредном погодбом у распону од
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.

Трошкове преноса права својине сноси купац и не урачунавају се у купопродајну цену.

Образложење:

Извршни поверилац поднео је предлог за извршење,а јавни извршитељ је на основу
Решења о извршењу Основног суда у Књажевцу 6 ИИ-248/2017 од 21.04.2017. године.

Забележбу решења о извршењу Основног суда у Књажевцу уписана је у Катастар
непокретности у Књажевцу, Решењем Бр.952-02-13-14-/2017 од 08.03.2019.године.

Предметна непокретност процењене је од стране стручног лица Костадина Б.
Стојановића из Књажевца на износ од 10.678.321,00 динара на дан када је процена вршена
10.06.2019.године.

Јавни извршитељ је донео закључак дана 18.07.2019. године којим је утврдио тржишну
вредност предметних непокретности и доставио странкама и власнику непокретности.

Како прва јавна продаја није била успешна, јавни извриштељ је одредио другу јавну
продају.

Поука о правном леку:
Против овог Закључка приговор није
дозвољен.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

__________________
Никола Цветковић
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