
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Александар Крџић 

Чачак, Булевар ослобођења бр.86 

Број предмета: И.И-413/2017 

Идент. број предмета: 12-01-00413-17-0198 

Дана: 24.05.2019. године 

 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Александар Крџић у извршном поступку  

Извршног повериоца: DOO "BOOM PRODUCT", Ужице, ул. КРАЉА ПЕТРА I бр. 86, 

МБ 20596201, ПИБ 106412916, број рачуна 160-329711-52 који се води код банке BANCA 

INTESA А.Д. БЕОГРАД, чији је пуномоћник адв. Михаило Крстић, Ужице, ТРГ 

ПАРТИЗАНА 10/1,  по пуномоћју у списима предмета против  

Извршног дужника: Миладин Р. Пераловић, Горњи Милановац, ул. КНЕЗА 

АЛЕКСАНДРА бр. 104/14, ЈМБГ 1008950783421, кога заступа пуномоћник адв.Мирослав 

Дмитровић ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца,  ради намирења 

новчаног потраживања извршног повериоца, на основу члана 180  и 181 Закона о извршењу и 

обезбеђењу, доноси следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

I ДОДЕЉУЈУ СЕ НЕПОКРЕТНОСТ у уделу 1 / 1 идеалних  и то следеће непокретности : 

ДВОСОБАН СТАН, ПОВРШИНЕ 62м2, БРОЈ ЗГРАДЕ 3, БРОЈ УЛАЗА 1, ЧЕТВРТИ СПРАТ, БРОЈ 

ПОСЕБНОГ ДЕЛА 14, ПОСТОЈЕЋЕГ НА К.П.БР.19/1, СВЕ УПИСАНО У ЛИСТ 

НЕПОКРЕТНОСТИ БРОЈ 1413 КО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  

купцу непокретости, Николи Ћосовићу из Горњег Милановца, у ул.Црногорска бр.18 јмбг 

2612980290096 као најповољнијем понудиоцу  који је понудио највишу цену,  

а за понуђени  износ од 2.200.000,00 динара . 

II НАЛАЖЕ СЕ купцу непокретности да у року од 15 дана од дана одржане друге јавне продаје, 

односно закључно са 10.06.2019. године на наменски рачун јавног извршитеља Александра 

Крџића рч.број 340-0000013004467-26 који се води код код ERSTE BANK А.Д. НОВИ САД 

УПЛАТИ износ од  1.851.145,10 динара , као разлику између излицитираног износа и уплаћеног 

јемства. 



III Ако најповољнији понудилац с јавног надметања не плати понуђену цену у року закључком се 

оглашава да је продаја без дејства према њему и непокретност се додељује другом по реду 

понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене. Ако ни он не плати цену у року, 

закључком се оглашава да је продаја без дејства према њему и непокретност се додељује трећем по 

реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене цене. 

 

 

Поука о правном леку: 

Против овог Закључка 

приговор није дозвољен. 

 ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

_____________ 

Александар Крџић 

 

 

Доставна наредба  

 

- Огласној  табли  Коморе јавних извршитеља 

- извршном повериоцу 

- извршном  дужнику 

-купцу непокретности 

 


	З А К Љ У Ч А К



