
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ
Именован за подручје Вишег суда у Зајечару и
Привредног суда у Зајечару
Ул. Николе Пашића бр. 124, Зајечар
број телефона:019/436-920

Идент. број предмета: 90-01-00138-17-0225
Посл. бр. 225-И.И-138/2017
Датум: 24.06.2020. године

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Душан Илић у извршном поступку

ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА: Фонд за развој Републике Србије Корисник буџетских средстава,
Ниш, ул. Булевар Немањића 14а, МБ 07904959, ПИБ 100121213, број рачуна 840-2724-07
РАЧУН ОТВОРЕН КОД МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР, чији је
пуномоћник адв. Иван Ћаловић, Чачак, Б.Јанковића 37,

против ИЗВРШНОГ ДУЖНИКА: Радош Вукићевић, Књажевац, ул. 9.бригаде бр.9/13,
ЈМБГ 2706959754117, Зорица Вукићевић, Књажевац, ул. 9.бригаде бр.9/13, ЈМБГ
1704964757020, поступајући по Решењу о извршењу Основног суда у Књажевцу 3ИИ-
235/2016 од 25.01.2017. године ради наплате новчаног потраживања на основу чл.39 Закона
о извршењу и обезбеђењу и чл. 362 Закона он парничном поступку донео је следећи

З А К Љ У Ч А К О И С П Р А В Ц И

ИСПРАВЉА СЕ Закључак о продаји непосредном погодбом Јавног извршитеља
Душана Илића 225-И.И-138/2017 од 08.06.2020. године , тако што у првом ставу у деветом
реду уместо “ПОЧЕТНА ЦЕНА НА ДРУГОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ” треба да стоји
“НАЈНИЖА ЦЕНА ЗА НЕПОСРЕДНУ ПОГОДБУ”

Јавни извршитељ у прилогу доставља исправљен примерак Закључка о продаји .

О б р а з л о ж е њ е

У Закључку о продаји непосредном погодбом Јавног извршитеља Душана Илића 225-
И.И-138/2017 од 08.06.2020. године , тако што у првом ставу у деветом реду уместо “ПОЧЕТНА
ЦЕНА НА ДРУГОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ” треба да стоји “НАЈНИЖА ЦЕНА ЗА
НЕПОСРЕДНУ ПОГОДБУ”.

Извршитељ је применом чл.39. Закона о извршењу и обезбеђењу и чл. 362 Закона о
парничном поступку извршио исправну донетог решења.

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

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

__________________
Душан Илић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИЗВРШИТЕЉ ДУШАН ИЛИЋ
Именован за подручје Вишег суда у Зајечару и
Привредног суда у Зајечару
Ул. Николе Пашића бр. 124, Зајечар
број телефона:019/436-920

Идент. број предмета: 90-01-00138-17-0225
Посл. бр. 225-И.И-138/2017
Датум: 08.06.2020. године

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Душан Илић у извршном поступку

ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА: Фонд за развој Републике Србије Корисник буџетских средстава,
Ниш, ул. Булевар Немањића 14а, МБ 07904959, ПИБ 100121213, број рачуна 840-2724-07
РАЧУН ОТВОРЕН КОД МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР, чији је
пуномоћник адв. Иван Ћаловић, Чачак, Б.Јанковића 37,

против ИЗВРШНОГ ДУЖНИКА: Радош Вукићевић, Књажевац, ул. 9.бригаде бр.9/13, ЈМБГ
2706959754117, Зорица Вукићевић, Књажевац, ул. 9.бригаде бр.9/13, ЈМБГ 1704964757020,
поступајући по Решењу о извршењу Основног суда у Књажевцу 3ИИ-235/2016 од
25.01.2017. године ради наплате новчаног потраживања на основу чл.167 ,172,173,Закона о
извршењу и обезбеђењу доноси

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ
непокретности непосредном погодбом

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја непосредном погодбом непокретне имовине извршног
дужника Зорица Вукићевић, Књажевац, ул. 9.бригаде бр.9/13, ЈМБГ 1704964757020 и то :

- двособан стан на трећем спрату , површине 51 м2, у згради бр 1, број посебног
дела 13, на КП.бр. 6742/6 , КО Књажевац , лист непокретности бр.15613 , РГЗ СКН
Књажевац процењене вредности 2.594.320,00 динара.

Непокретност је у државини изршног дужника који живи у непокретности.

II ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ непокретноси извршена је закључком о процени вредности
непокретности дана 29.11.2018. године .

НАЈНИЖА ЦЕНА ЗА НЕПОСРЕДНУ ПОГОДБУ ИЗНОСИ 50% ПРОЦЕЊЕНЕ
ВРЕДНОСТИ.

II Заинтересована лица могу доставити Јавном извршитељу понуде за закључење
уговора најкасније до 07.07.2020. , а крајњи рок за закључење уговора је 08.07.2020.
године.

Уговор се закључује у канцеларији Јавног извршитеља дана 08.07.2020. у 10:00 часова.

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

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-138/2017, 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 26.06.2020. у 15:00 са
почетком у канцеларији јавног извршитеља у Зајечару у улици Николе Пашића бр. 124.

Заинтересована лица могу разгледати фотографије непокретности 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 Књажевцу 3ИИ-235/2016 од 25.01.2017. године , којим је одређено спровођење
извршења на непокретности извршног дужника.

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, вештака Дренке Радисављевић од 14.11.2018. године.

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.

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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