
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАРКО КРУНИЋ 

Именован за подручје Вишег суда у 

Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву 

Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1 

Посл. бр. И.И-348/2017 

 

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

Општина Лајковац, Лајковац, ул. Омладински трг бр. 1, МБ 7353154, ПИБ 101343119, број 

рачуна 840-745151843-03 РАЧУН ОТВОРЕН КОД МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА 

ТРЕЗОР, кога заступа Градски јавни правобранилац, Ваљево, Пантићева, против извршног 

дужника ГПД "ГРАДИНГ" доо Ваљево, Ваљево, ул. Живана Кутишанца бр.9, МБ 17263145, 

ПИБ 100068522, ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца на основу 

извршне исправе, дана 08.11.2019. године доноси следећи :  

 
З А К Љ У Ч А К  О  П Р О Д А Ј И 

 
 ОГЛАШАВА СЕ ДРУГА јавна продаја непокретности као предмета извршења 
и то  
 
1. Кат. парцела бр. 7159/10,уписана у листу непокретности бр. 14642 КО 

Ваљево,Доњи Потес,њива 2.класе – остало градско грађевинско 
земљиште,површине 11а70м2,без терета , у својини извршног дужника 1/1 

 
 

- На парцели се налазе армирано бетонски зидови који су у претходном 
периоду представљали боксове за фракције камених агрегата за производњу 
бетона. Парцела није инфраструктурно опремљена али се налази у близини 
свих инфраструктурних праваца. 
 

- 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 

 
  

Продаја непокретности ће се спровести путем усменог јавног надметања, 
на дан 06.12.2019. године са почетком у 10,00 часова у канцеларији Јавног 
извршитеља Дарка Крунић из Ваљева , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1 
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Почетна цена напред описаних непокретности износи : 
 
 

1.  Кат. парцела бр. 7159/10,уписана у листу непокретности бр. 14642 КО 
Ваљево,Доњи Потес,њива 2.класе – остало градско грађевинско 
земљиште,површине 11а70м2,у својини извршног дужника 1/1,без 
терета , у износу од 1.404.000,00 динара што јесте 50% од утврђене 
вредности од 2.808.000,00 динара 

 
 

Заинтересованим лицима омогућава се разгледање предметних 
непокретности у периоду од 03.12.2019. године до 05.12.2019. године у времену од 
08.00 часова до 16.00 часова. 
 

НАЛАЖЕ СЕ извршном дужнику, да заинтересованим лицима у периоду од 
03.12.2019.године до 05.12.2019. године, у времену од 08.00 часова до 16.00 часова 
омогуће разгледање непокретности које су предмет извршења. 

 
Заинтересована лица су дужна да до објављивања јавног надметања положе 

јемство које износи једну десетину утврђене вредности непокретности, што јесте 
износ од 280.800,00 динара на наменски рачун Јавног извршитеља Дарка Крунић 
из Ваљева 205-229165-32 са позивом на број предмета И.И.бр.348/2017, и доказ о 
уплати доставе јавном извршитељу на дан продаје. У јавном надметању не могу 
учествовати лица која нису претходно, у наведеном року, положила јемство, изузев 
оних која су од полагања јемства ослобођена. 
 

 Лицима чија понуда на лицитацији не буде најбоља положени износ јемства 
се одмах враћа , осим другом и трећем понудиоцу , којима се депозит враћа одмах 
пошто најповољнији понудилац исплати излицитирану цену. 
 

 Лице са најповољнијом понудом дужно је да положи цену у року од 15 дана 
од дана доношења закључка о додељивању непокретности. 

 
У случају да најповољнији понудилац не плати цену у наведеном року , 

непокретност може бити додељена купцу који на јавном надметању није био 
најповољнији понудилац (чл. 192 ст. 2 Закона о извршењу и обезбеђењу). 
 

Закључак о продаји објавити на огласној табли Kоморе извршитеља. 
 
Странка може о свом трошку да објави закључак у средствима јавног 

обавештења и да о закључку обавести посреднике у продаји . 
 
Против овог закључка није дозвољен приговор. 

 
 
 
ПРАВНА ПОУКА:  

Против овог закључка 

није дозвољен приговор. 

 ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ  

_________ 

Дарко Крунић 

 


