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ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Душан Илић у извршном поступку

ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ-ГАРАНТНИ ФОНД, Београд -
Нови Београд, ул. Милентија Поповића 5-б, МБ 7008724, ПИБ 101727995, чији је пуномоћник
адв. Мирослав Иванковић, 11070 Нови Београд, Похорска 34,

против ИЗВРШНОГ ДУЖНИКА: Горан Илић, Рготина-Зајечар, ул. Рготина бб, ЈМБГ
0701976750010, поступајући по Решењу о извршењу Основног суда у Зајечару ИИ-
1129/2018 од 03.08.2018. године ради наплате новчаног потраживања на основу
чл.167 ,172,173, 189. Закона он извршењу и обезбеђењу доноси

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ
непокретности непосредном погодбом

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја непосредном погодбом непокретне имовине извршног
дужника Горан Илић, Рготина-Зајечар, ул. Рготина бб, ЈМБГ 0701976750010:

1. КП.бр. 5340. КО ГАМЗИГРАД ,укупне површине 9 а 30 м2 , њива 6. класе и шума
5.класе , лист непокретности бр. 120. процењене вредности 61.943,00 динара ;

2. КП.бр. 5344. КО ГАМЗИГРАД ,укупне површине 52 м2 , пашњак 6. класе , лист
непокретности бр. 120 процењене вредности 4.283,00 динара ;

3. КП.бр. 5350. КО ГАМЗИГРАД ,укупне површине 7 а 19 м2 , њива 7. класе , лист
непокретности бр. 120 процењене вредности 23.725,00 динара ;

4. КП.бр. 5351. КО ГАМЗИГРАД ,укупне површине 5 а 55 м2 , ливада 5. класе ,лист
непокретности бр. 120, процењене вредности 12.495,00 динара ;

5. КП.бр. 5379. КО ГАМЗИГРАД ,укупне површине 49 а 20 м2 , њива 6. класе ,лист
непокретности бр. 120, процењене вредности 75.437,00 динара ;

6. КП.бр. 5380. КО ГАМЗИГРАД ,укупне површине 17 а 83 м2 , земљиште под
објектом 19 м2 и њива 6. класе 17а 64 м2,лист непокретности бр. 120 и ОБЈЕКАТ , помоћна
зграда бр. 1 на КП.бр. 5380. КО ГАМЗИГРАД процењене вредности 27.338,00 динара ;

7. КП.бр. 5381. КО ГАМЗИГРАД ,укупне површине 46а 65м2 , њива 6. класе, лист
непокретности бр. 120 процењене вредности 71.258,00 динара ;

8. удео од 2435/5735 на КП.бр. 5349. КО ГАМЗИГРАД ,укупне површине 57а 40м2 ,
њива 7. класе , уписан у лист непокретности 1417 РГЗ СКН Зајечар процењене вредности
37.368,00 динара,

9. удео од 1983/5043 на КП.бр. 5077. КО ГАМЗИГРАД ,укупне површине 49а 91м2 ,
ливада 5. класе , уписан у лист непокретности 1408 РГЗ СКН Зајечар процењене вредности
48.619,00 динара .



ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ непокретноси извршена је закључком о процени вредности
непокретности дана 19.04.2019. године .

Приликом процене вредности шума узета је у обзир вредност приноса од дрвета и
вредност шумског земљишта.

II Заинтересована лица могу доставити Јавном извршитељу понуде за закључење
уговора најкасније до 27.09.2019 . , а крајњи рок за закључење уговора је 30.09.2019.
године.

Понуде које буду достављене у канцеларију јавног извршитеља након 27.09.2019. неће
се разматрати.

Почетна цена приликом закључења уговора не може бити нижа од 50 % од
процењене вредности ствари.

Уговор се закључује у канцеларији Јавног извршитеља дана 30.09.2019. у 10:00
часова . Понуђачи који су доставили понуде могу присуствојати закључњеу уговора.

IV Рок за плаћање купопродајне цене износи 15 дана од дана доношења закључка о
додељивању непокретности.

V Лице које закључује уговор дужно је да пре закључења уговора положи јемство у
износу од 10% процењене вредности непокретности и то уплатом на наменски рачун
извршитеља бр.160-442285-84 који се води код Banca Intesa a.д. Београд, са позивом на број
предмета 225-И.И-597/2018 и назнаком “ јемство за продају “, а у складу са чланом 125. ЗИО.

VI Трошкове преноса права својине сноси купац и не урачунавају се у купопродајну
цену.

VII Рочиште за разгледање непокретности одређује се за дан 18.09.2019. у 15:00 са
почетком у канцеларији јавног извршитеља у Зајечару у улици Николе Пашића бр. 124.

Заинтересована лица могу разгледати фотографије непокретних ствари сваког радног
дана у времену од 08:00 до 16:00 часова у просторијама јавног извршитеља у Зајечару у улици
Николе Пашића бр. 124.

VIII Купац ствари не може бити ни на јавном надметању, ни непосредном погодбом,
извршни дужник, јавни извршитељ, заменик јавног извршитеља, помоћник јавног извршитеља
или друго лице које је запослено код јавног извршитеља, свако друго лице које службено
учествује у поступку, нити лице које је њихов крвни сродник у правој линији а у побочној линији
до четвртог степена сродства, супружник, ванбрачни партнер или тазбински сродник до другог
степена или старатељ, усвојитељ, усвојеник или хранитељ.

О б р а з л о ж е њ е:

Јавни извршитељ је одредио спровођење извршења на основу Решења о извршењу
Основног суда у Зајечару ИИ-1129/2018 од 03.08.2018. године.

Јавни извршитељ је на основу чл. 165 ЗИО одлучио да се вредност непокретности
процени на основу писаног обавештења о цени непокретне имовине извршног дужника од
стране стручног лица NEBOJŠA GROZDANOVIĆ PR KONSULTANTSKE USLUGE RG
PROPERTY , Зајечар , Матични број: 65104814, ПИБ: 110971348., Крфска 8, спрат 15 .

Процену вредности шумског земљушта, односно приноса од дрвета на парцелама које
су предмет продаје извршио је судски вештак за област шумарства.



Након пријема извештаја о процени вредности непокретности од 26.03.2019., Јавни
извршитељ је на основу чл. 167 ЗИО донео закључак којим се утврђује вредност непокретности
извршног дужника.

На основу члана 189. Закона о извршењу и обезбеђењу доноси се закључак о продаји
непокретности непосредном погодбом пошто извршни поверилац изабере такво намирење.

На основу члана 172 . Закона о извршењу и обезбеђењу након правосснажноси
решења о извршењу доноси се закључак о продаји непокретности. Закључком о продаји
непокретности одређују се услоови продаје на јавном надметању. Услови продаје садрже :
ближи опис непокретности са парцелама, 2 назнаку да ли је непокретност слободна од ствари
и лица и да ли у њој живи извршни дужник са породицом или неки други непосредни држалац;
3 права трећих лиа која остају на непокретности после продаје; .4. стварне и личне
службености на непокретности и стварне терете које купац преузима; 5. процењену вредност
непокретности и дан процене; 6. време и место јавног надметања и почетну цену, 7. Рок у коме
је купац обавезан да плати цену, 8. износ јемства које се полаже.

Рок за плаћање цене не може бити дужи од 15 дана од дана доношења закључка о
додељивању непокретности. Чл. 163. ЗИО прописано је да се закључком по продаји одређује
време у коме заинтересована лица за куповину могу разгледати непокретност.

Поука о правном леку:
Против овог Закључка приговор није
дозвољен.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

__________________
Душан Илић
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