
  
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-46/20 

   Јавни извршитељ Дарко Крунић, у извршном поступку извршног повериоцa  Миодраг 

Јованчић, 14242-МИОНИЦА, ул. Голупца, ЈМБГ 2903952771016, чији је пуномоћник адв. 

Драгана Терзић, Ваљево, Војводе Мишића 31, против извршног дужника Марко Р. Павловић, 

Мионица, ул. Голупац, ЈМБГ 1406945710314, ради намирења потраживања, донео је дана 

01.12.2020. године: 

 

З А К Љ У Ч А К  О  П Р О Д А Ј И 

 

 ОГЛАШАВА СЕ ПРВА ЕЛЕКТРОНСКА ПРОДАЈА непокретности као 

предмета извршења и то  

 

1. кат.парцела број 361/2 КО Голубац, њива 6. класе,површине  6001 м2, 

Извршац, у сусвојини извршног дужника са уделом од 1/2 , без терета, уписана 

у лист непокретности бр. 8 КО Голубац -  утвђена вредност сувласничког удела 

јесте 120.020,00 динара,а почетна цена јесте 70% од утврђене вредности и то 

износ од 84.014,00 динара 

 

2.   кат.парцела број 347/1 КО Голубац, пашњак 5. класе,површине 2752 м2, 

Извршац, у сусвојини извршног дужника са уделом од 1/2 , без терета, уписана 

у лист непокретности бр. 8 КО Голубац - утврђена вредност сувласничког 

удела јесте 66.048,00 динара, а почетна    цена јесте 70% од утврђене вредности 

и то износ од 46.233,60 динара 

 

3.  кат.парцела број 345/1 КО Голубац, њива 5. класе,површине 3170 м2, 

Извршац, у сусвојини извршног дужника са уделом од 1/2 , без терета, уписана 

у лист непокретности бр. 8 КО Голубац –  утврђена вредност сувласничког 

удела јесте 76.080,00 динара, а почетна цена јесте 70% од утврђене вредности и 

то износ од 53.256,00 динара 

 

4. кат.парцела број 332 КО Голубац, воћњак 3. класе,површине 4143 м2, Извршац, 

у сусвојини извршног дужника са уделом од 1/2 , без терета, у западној 

половини парцеле налазе се ванкњижни објекти који праве сеоско 

домаћинство, уписано у лист непокретности бр. 8 КО Голубац -  утврђена 

вредност сувласничког удела јесте 124.290,00 динара, а почетна цена јесте 70% 

од утврђене вредности и то износ од 87.003,00 динара 

 

5. кат.парцели број 331 КО Голубац,   – њива 5. класе , површине 20403 м2, 

Извршац, у сусвојини извршног дужника са уделом од 1/2 , без терета, уписана 

у лист непокретности бр. 8 КО Голубац - утврђена вредност сувласничког 

удела јесте 489.672,00 динара, а почетна цена јесте 70% од утврђене вредности 

и то износ од 342.770,40 динара 
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6. кат.парцела број 328 КО Голубац, њива 5. класе,површине 1549 м2, Извршац, у 

сусвојини извршног дужника са уделом од 1/2 , без терета, ( у јужном делу 

парцеле налази се ванкњижни објекат), уписана у лист непокретности бр. 8 КО 

Голубац   - утврђена вредност сувласничког удела јесте 46.470,00 динар, а 

почетна цена јесте 70% од утврђене вредности и то износ од 32.529,00 динара 

 

7. кат.парцела број 327/1 КО Голубац, њива 5. класе,површине 2754 м2, Извршац, 

у сусвојини извршног дужника са уделом од 1/2 , без терета, уписана у лист 

непокретности бр. 8 КО Голубац  – утврђена вредност сувласничког удела јесте 

82.620,00 динара, а почетна цена јесте 70% од утврђене вредности и то износ 

од 57.834,00 динара 

 

8.  КП 465 у КО Голубац: шума 5. класе,површине 3755 м2, Чајинац, у сусвојини 

извршног дужника са уделом од 1/2 , без терета, уписана у лист непокретности 

бр. 8 КО Голубац - укупна вредност  сувласничког удела извршног дужника 

износи 177.656,89 динара, а почетна цена јесте 70% од утврђене вредности и то 

износ од 124.359,82 динара 

 

9.  КП 259 КО Крчмар : шума 6. класе,површине 4517м2, Биљеге , у сусвојини 

извршног дужника са уделом од 1/2 , без терета, уписана у лист непокретности 

бр. 130 КО Крчмар - укупна вредност  сувласничког удела извршног дужника 

износи 359.878,45 динара, а почетна цена јесте 70% од утврђене вредности и то 

износ од 251.914,91 динара 

 

- 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 

 

Непокретности процењене дана 19.10.2020. године и 26.10.2020. године,а 

закључак о утврђењу вредности донет дана 27.10.2020. године. 

 

Продаја непокретности ће обавити ПРВИМ ЕЛЕКТРОНСКИМ ЈАВНИМ 

НАДМЕТАЊЕМ дана 29.12.2020. године са почетком у 09:00 часова и то преко портала 

електонског јавног надметања који је доступан наинтернет страници портала 

www.eaukcija.gov.rs ( eaukcija.sud.rs). 

 

Електронско јавно надметање траје најдуже шест часова у периоду од 9 до 15 

часова. Време за давање понуда траје најдуже четири часа у периоду од 09 до 13 часова. 

У случају да је најмање једна понуда дата у последњих пет минута пре истека 13 

часова,време трајања електронског јавног надметања се продужава још пет минута од 

времена одређеног за окончање електронског јавног надметања. Овај поступак се 

понавља све док у последњих пет минута електронског јавног надметања не буде дата 

ниједна понуда,а најдуже до 15 часова ,када се поступак електонског јавног намдетања 

мора окончати. 

 

Учесник на електронском јавном надметању може бити само лице које се 

регистровало на порталу ( подношењем захтева електронским путем на интернет 

страници портала,уз употребу квалификованог електронског потписа,којим се утврђује 

идентитет корисника) и које лице добија својство понудиоца на одређеном електронском 

јавном надметању када електронским путем поднесе пријаву за учествовање на 

одређеном електронском јавном надметању уз обавезну доставу доказа о извршеном 

плаћању јемства. Приликом учешћа понудилац добија јединствени идентификациони 

број,који се састоји од осам бројева и важи само за једном електронско јавно надметање. 

http://www.eaukcija.gov.rs/
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На јавном надметању као понудиоцу могу учествовати само лица која најкасније 

два дана пре одржавања електронског јавног надметања положе јемство у износу од 15% 

од процењене вредности непокретности за сваку појединачну непокретност која је 

премдет продаје , и то уплатом на рачун Министарства оравде који је објављен на 

интернет страници портала електронске продаје. Лица која уплату јемства изврше након 

рока,биће ускраћено право на учествовање на јавном надметању. 

 

Полагања јемства ослобођени су извршни поверилац по чијем предлогу је 

одређено извршење и заложни поверилац ,ако њихова потраживања достижу износ 

јемства и ако би се с обзиром на њихов ред првенства и утврђену вредност 

непокретности тај износ могао намирити из продајне цене . Јавни извршитељ пре 

објављивања електронског јавног надметања путем портала доставља идентификационе 

податке учесника који су по Закону ослобођени од плаћања јемства. 

 

Чланом 169 Закона о извршењу и обезбеђењу ( Сл. Гласник 54/19) стриктно 

је наведено ко не може бити купац непокретности. 

 

Одређује се лицитациони корак од 5% од почетне цене сваке непокретности 

појединачно. 

 

Електронско јавно надметање спроводи се методом надметања уз утврђени 

лицитациони корак. Почетна цеа одређена овим закључком о продаји биће видљива на 

порталу ел. јавног надметања. У току ел. јавног надметања понудиоци могу дати само 

понуду која је увећана за унапред одређени лицитациони корак. Портал ел. јавног 

намдетања ће аутоматски свим понудиоцима ,осим понудиоцима чија је понуда у том 

тренутку највећа понудити опцију давања понуде увећане за лицитациони корак. 

 

Понуда се сматра прихваћеном када портал ел. јавног надметања обавести 

понудиоца да је његова понуда евидентирана као успешно дата . Успешно дата понуда 

евидентира се на порталу ел. јавног надметања као тренутно највећа понуда . Понудилац 

не може дати понуду ако је његова понуда на порталу ел. јавног надметања 

евидентирана као тренутно највећа понуда . Портал ел. јавног намдетања бележи тачно 

време давања понуде , висину понуде и јединствени идентификациони број понудиоца. 

 

Најповољнији понудилац дужан је да понуђену цену плати у року од 15 дана од 

дана добијања закључка о додељивању непокретности , и то уплатом на наменски рачун 

јавног извршитеља број 205-229165-32 који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд 

са позивом на број И.И.бр.46/20 ,у супротном ако најповољнији понудилац са ел. јавног 

намдетања 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 цене. Ако ни он не плати цену у року,закључком се 

оглашава да је продаја без дејства према њему и непокреност се додељује трећем по реду 

понудиоцу уз одређивање рока за плаћање цене. Ако ни трећи понудилац не плати цену 

у року,јавни извршитељ утврђује да јавно надметање није успело. Понудиоцу чија 

понуда није прихваћена вратиће се јемство одмах по закључењу јавног намдетања. 

 

Ималац законског и уговорног права прече куповине има првенство пред 

најповољнијим понудиоцем,ако у року од 3 дана од дана достављања извештаја о ел. 

продаји изјави да купује непокретност под истим условима као најповољнији 

понудилац. 
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Заинтересованим лицима за куповину непокретности дозволиће се разгледање 

предметних непокретности уз претходни писани захтев за разгледање , док је извршни 

дужник дужан да омогући разгледање под претњом принудног новчаног кажњавања. 

 

Споразум странака о продаји непокретности непосредном погодбом могућ је у 

распоу од објављивања закључка о продаји 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 оно није успело иако је продата. После тога споразум је опет дозвољен док 

не почне друго јавно надметање. 

 

 

 

 
ПРАВНА ПОУКА:  

Против овог закључка није 

дозвољен приговор. 

 ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ  

_________ 

Дарко Крунић 

 


