
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАРКО КРУНИЋ 

Именован за подручје Вишег суда у 

Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву 

Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1 

Бр. телефона : 014/501-649 

Посл. бр. И.И-13/2019 

 

 Јавни извршитељ Дарко Крунић у извршном предмету у коме је извршни поверилац 

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, Београд, ул. Светог Саве 14, МБ 07737068, ПИБ 

100001931, против извршног дужника Радисав Филиповић, Ваљево, ул. Бранковина бб,  

ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца на основу извршне исправе, 

дана 12.09.2019. године доноси следећи : 

 

З А К Љ У Ч А К  О  П Р О Д А Ј И 
 
 ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја непокретности ради намирења новчаног 
потраживања извршног повериоца и то : 
 

1.  Зграда пословних услуга број 1 , укупне површине 463м2 , спратности 
Пр+Пк , земљиште под зградом-објектком површине 267м2 као и на 
грађевинској парцели површине 973м2 , које се налазе у Бранковини , 
потес Рабас,све на кат парцели број 1122/3 КО Бранковина, уписано у 
лист непокретности број 302 КО Бранковина, све у својини извршног 
дужника 1/1 , без терета  

  
- непокретности нису слободне од лица и ствари 

 
- у листу непокретности нема уписаних права трећих лица која остају и након 

продаје 
 

- у листу непокретности нема уписаних стварних и личних службености које 
би купац преузео 

 
 
УТВРЂЕНА ВРЕДНОСТ ПРЕДМЕТНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗНОСИ 

9.530.000,00 динара , а цена непокретности се у поступку продаје 
непосредном погодбом слободно уговара. 
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ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ ПО ИЗБОРУ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА 
 
IIПОЗИВАЈУ СЕ сва заинтересована лица да у року од 30 дана од дана 

објављивања Закључка о продаји непокретности непосредном погодбом по избору 
извршног повериоца приступе у канцеларију јавног извршитеља Дарка Крунић из 
Ваљева,ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1, ради закључења Уговора о продаји 
непокретности непосредном погодбом. 

 
 
1) Закључако продаји непокретности непосредном погодбом по избору 

извршног повериоца је објављен даном доношења. 
2) Уговор о продаји непокретности непосредном погодбом закључују у 

писаном облику купац, с једне стране, и Јавни извршитељ, са друге 
стране, у име и за рачун странака 

3) Јемство, у износу десетог дела процењене вредности непокретности,што 
јесте износ од 953.000,00 динара, купац полаже непосредно пре 
закључивања уговора о продаји на наменски рачун јавног извршитеља 
Дарка Крунића из Ваљева , бр. рачуна 205-229165-32 , са позивом на број 
И.И.бр.13/2019. 

4) Уговор о продаји непосредном погодбом не подлеже солемнизацији од 
јавног бележника 

5) Уговор о продаји може да се закључи у року од 30 дана од дана 
објављивања Закључка о продаји непокретности непосредном продајом 

6) Рок за плаћање цене не може  бити дужи од 15 дана од дана доношења 
закључка о додељивању непокретности. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

У току поступка одржане су две јавне продаје непокретности извршног 
дужника ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца, и обе су 
остале без успеха. Закључком овог јавног извршитеља од 24.07.2019. године позван 
је извршни поверилац да у року од 15 дана од дана пријема  Закључка,изабере 
намирење продајом ствари непосредном погодбом. 

Поднеском од 05.08.2019. године извршни поверилац је предложио да се 
намирење спроведе продајом непокретности непосредном погодбом. 

Имајући у виду наведено,јавни извршитељ је применом чл. 189 и чл. 386-389 
Закона о извршењу и обезбеђењу донео одлуку као у диспозитиву закључка. 
 
 
 
 
ПРАВНА ПОУКА:  

Против овог закључка 

није дозвољен приговор. 

 ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ  

_________ 

Дарко Крунић 

 
 


