
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДРАГАНА ЧВРКИЋ 

Чачак, Милете Ћурчића 10 

Пословни број:ИИВ 23/18 

Дана 17.05.2022. године 

Јавни извршитељ Драгана Чвркић, поступајући у извршном поступку по предлогу за 

извршење извршних поверилаца STR PP DRAGOLJUB PETROVIC URSULE, Рековац, МБ 

54504730, ПИБ 101283987, чији је пуномоћник адв. Драгица Милосављевић, Јагодина, Књегиње 

Милице 87, Фонд за развој Републике Србије, Ниш, ул. Булевар Немањића бр. 14а, МБ 

07904959, ПИБ 100121213, чији је пуномоћник адв. Александар Ђорђевић, 11000-Београд, 

Љутице Богдана бр. 4, Милољуб Ђокић, 32000 Чачак, ул. Немањина бр. 80/17, ЈМБГ 

0810938782824 и Добривоје Ђ. Аврамовић, 32000 Чачак, ул. Војводе Степе бр. 226/11, ЈМБГ 

0207977782817, чији је пуномоћник адв. Драгољуб Јаковљевић, 32000 Чачак, Господар Јованова 

3/1, против извршног дужника POLJOOTKUP DOO CACAK, 32000 Чачак, ул. Железничка 

бб, МБ 17291874, ПИБ 101892805, ради намирења новчаног потраживања извршних поверилаца, 

на основу члана 187. ЗИО, дана 17.05.2022. године, доноси 

ЗАКЉУЧАК 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРОДАЈА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДОБОМ на основу споразума 

странака  непокретности извршног дужника и то: 

 

-Пословне зграде за коју није утврђена делатност на парцели Кп.бр. 3387/6 КО Бресница, 

површине 876 м2, спратности Пр+Пк, у уделима од 342/876 и 534/876, уписаној у лист 

непокретности број 1704 КО Бресница. 

Процена вредности предметне непокретности извршена је од стране Друштва за процене 

и вештачења „Expertiza22 Doo Beograd“ дана 13.12.2021. године, тако да укупна тржишна 

вредност непокретности које су предмет продаје износи 23.421.538,00 динара, што на дан 

извршене процене износи 199.200,00 евра. 

 Купопродајна цена је предмет споразума странака и износи 220.000,00 евра. 

 

 Уговор о продаји непосредном погодбом закључује се у писменом облику између купца и 

јавног извршитеља, у име и за рачун извршног дужника. Уговор се доставља пореској управи и 

јединици локалне самооуправе, према месту налажења непокретности. Рок за закључење уговора 

о продаји непосредном погодбом и његову реализацију не може бити дужи од 20 дана од дана 

објављивања овог закључка на електронској огласној табли Коморе јавних извршитеља. Рок за 

уплату цене не може бити дужи од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању предметне 

непокретности. 

Позива се заинтересовано лице SAGI 2022 DOO KRAGUJEVAC, Крагујевац, ул.Николе 

Пашића бр.7/2, МБ 21762083, ПИБ 112891601, да у року од 15 дана од дана пријема овог 

закључка, на рачун јавног извршитеља Драгане Чвркић број: 205-216677-54 код Комерцијалне 



Банке АД Београд, са позивом на број И.ИВ 23/18 уплати јемство у висини од 10% процењене 

вредности непокретности, односно положи износ од 19.920,00 евра у динарској противвредности 

по средњем курсу НБС на дан плаћања и доказ о уплати јемства достави јавном извршитељу,  те 

да дана 03.06.2022. године у 12 часова приступи у канцеларију јавног извршитеља Драгане 

Чвркић на адреси ул. Милете Ћурчића бр. 10, у Чачку, ради закључивања Уговора о продаји 

предметне непокретности путем непосредне погодбе. 

 Све евентуалне трошкове везане за закључење уговора о непосредној погодби и предају 

непокретности, сноси купац. 

Овај закључак ће бити објављен на електронској огласној табли Коморе јавних 

извршитеља. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог закључка није дозвољен 

правни лек. 

 ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

___________ 

Драгана Чвркић 

Дна: 

-адв. Драгици Милосављевић 

-адв.Александру Ђорђевићу 

-адв.Драгољубу Јаковљевићу 

-извршном повериоцу Милољубу Ђокићу 

-извршном дужнику 

-купцу непокретности „Sagi 2022“ doo, Kragujevac 

-електронској огласној табли Коморе јавних извршитеља 
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