
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ
ПАРАЋИН, Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
Пословни број И.И-414/2018
Идент. број предмета: 66-01-00414-18-0144
Датум: 09.05.2019.године

Јавни извршитељ Иван Јездовић из Параћина, именован за подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у
Крагујевцу, у извршном поступку извршног повериоца UZIN UTZ SRBIJA DOO BEOGRAD, Београд - Вождовац, ул. Булевар
Пеке Дапчевића бр. 43, МБ 17406051, ПИБ 100301053, број рачуна 170-0000300978567-65 који се води код банке
UNICREDIT BANK СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД, чији су пуномоћници адв. Лазар Митровић, Београд, Кумодрашка 176/10, адв.
Гордана Нерић Митровић, Београд, Кумодрашка 176/10, против извршног дужника Вељко Б. Глигоријевић, Стрижа-
Параћин, ЈМБГ 0811953710542, ради спровођења Решења о извршењу Основног суда у Параћину пословни број И-
794/2016 од 26.05.2017. године, ради намирења новчаног потраживања, у на основу одредби чланова 23, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 182. и 493. Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“ бр. 106/2015, 106/2016-Aутентично
тумачење, 113/2017-Аутентично тумачење), дана 09.05.2019. године, донео је

ЗАКЉУЧАК О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ

ОДРЕЂУЈУ СЕ УСЛОВИ ЗА ДРУГУ ПОНОВЉЕНУ ЈАВНУ ПРОДАЈУ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
следећих непокретности:
- Кп бр 2313 КО Горње Видово 1, потес Кључ, врста земљишта пољопривредно - њива 4 класе, површине 4 ара 31 м2,
врста права својина, облик својине приватна, са уделом извршног дужника као титулара права 1/1, све уписано у лист
непокретности број 173 Ко Горње Видово 1, процењене тржишне вредности у износу од 15.306,53 динара,
- Кп бр 2419 КО Горње Видово 1, потес Кључ, врста земљишта пољопривредно - њива 4 класе, површине 3 ара 9 м2,
врста права својина, облик својине приватна, са уделом извршног дужника као титулара права 1/1, све уписано у лист
непокретности број 173 Ко Горње Видово 1, процењене тржишне вредности у износу од 10.973,83 динара,
-Кп бр 26 КО Горње Видово 2, потес Брдо, врста земљишта пољопривредно - виноград 2 класе, површине 84 м2, врста
права својина, облик својине приватна, са уделом извршног дужника као титулара права 1/1, све уписано у лист
непокретности број 175 Ко Горње Видово 2, процењене тржишне вредности у износу од 2.983,18 динара,
-Кп бр 3922 КО Лебина, потес Доњи Бранић, врста земљишта пољопривредно - њива 5 класе, површине 10 ари 4 м2,
врста права својина, облик својине приватна, са уделом извршног дужника као титулара права 1/2, све уписано у лист
непокретности број 451 Ко Лебина, процењене тржишне вредности у износу од 17.828,03 динара,
-Кп бр 786/1 КО Доње Видово, потес Вембуше, врста земљишта пољопривредно - трстик-мочвара 2 класе, површине 1
ар 70 м2, врста права државина, облик својине приватна, са уделом извршног дужника као титулара права 2/24, све
уписано у лист непокретности број 176 Ко Доње Видово, процењене тржишне вредности у износу од 252,15 динара,
-Кп бр 1284/1 КО Доње Видово, потес Корман, врста земљишта пољопривредно - трстик-мочвара 1 класе, површине 2
ара 92 м2, врста права државина, облик својине приватна, са уделом извршног дужника као титулара права 2/24, све
уписано у лист непокретности број 176 Ко Доње Видово, процењене тржишне вредности у износу од 432,09 динара
-Кп бр 2896 КО Доње Видово, потес Шиба, врста земљишта пољопривредно - трстик-мочвара 2 класе, површине 88
м2, врста права државина, облик својине приватна, са уделом извршног дужника као титулара права 2/24, све уписано
у лист непокретности број 176 Ко Доње Видово, процењене тржишне вредности у износу од 130.22 динара,
-Кп бр 3861 КО Доње Видово, потес Кључ, врста земљишта пољопривредно - њива 4 класе, површине 13 ари 32 м2,
врста права државина, облик својине приватна, са уделом извршног дужника као титулара права 2/24, све уписано у
лист непокретности број 176 Ко Доње Видово, процењене тржишне вредности у износу од 1.971,03 динара,
-Кп бр 4102 КО Доње Видово, потес Кључ, врста земљишта пољопривредно - њива 3 класе, површине 16 ари 61 м2,
врста права државина, облик својине приватна, са уделом извршног дужника као титулара права 2/24, све уписано у
лист непокретности број 176 Ко Доње Видово, процењене тржишне вредности у износу од 3.276,76 динара,
-Кп бр 5445 КО Доње Видово, потес Острво, врста земљишта пољопривредно - врт 3 класе, површине 4 ара 11 м2,
врста права државина, облик својине приватна, са уделом извршног дужника као титулара права 2/24, све уписано у
лист непокретности број 176 Ко Доње Видово, процењене тржишне вредности у износу од 406,04 динара,
-Кп бр 5642 КО Доње Видово, потес Пескови, врста земљишта пољопривредно - њива 2 класе, површине 9 ари 29 м2,
врста права државина, облик својине приватна, са уделом извршног дужника као титулара права 2/24, све уписано у
лист непокретности број 176 Ко Доње Видово, процењене тржишне вредности у износу од 3.666,23 динара,
-Кп бр 938/1 КО Доње Видово, потес Вембуше, врста земљишта пољопривредно - трстик-мочвара 2 класе, површине 1
ар 37 м2, врста права својина, облик својине приватна, са уделом извршног дужника као титулара права 2/4, све
уписано у лист непокретности број 175 Ко Доње Видово, процењене тржишне вредности у износу од 1.216,95 динара,
-Кп бр 3162 КО Доње Видово, потес Село, врста земљишта пољопривредно - њива 1 класе, површине 87 м2, врста
права својина, облик својине приватна, са уделом извршног дужника као титулара права 2/4, све уписано у лист
непокретности број 175 Ко Доње Видово, процењене тржишне вредности у износу од 3.089,72 динара,
-Кп бр 5063 КО Доње Видово, потес Острво, врста земљишта пољопривредно - њива 3 класе, површине 1 ар 96 м2,
врста права својина, облик својине приватна, са уделом извршног дужника као титулара права 2/4, све уписано у лист
непокретности број 175 Ко Доње Видово, процењене тржишне вредности у износу од 4.640,50 динара,



-Кп бр 5294 КО Доње Видово, потес Острво, врста земљишта пољопривредно - врт 3 класе, површине 97 м2, врста
права својина, облик својине приватна, са уделом извршног дужника као титулара права 2/4, све уписано у лист
непокретности број 175 Ко Доње Видово, процењене тржишне вредности у износу од 574,14 динара,
-Кп бр 3608/1 КО Доње Видово, потес Кључ, врста земљишта пољопривредно - њива 2 класе, површине 7 ари и
воћњак 3 класе површине 7 ари 75 м2, врста права државина, облик својине приватна, са уделом извршног дужника
као титулара права 50/1475, све уписано у лист непокретности број 1643 Ко Доње Видово, у износу од 3.551,40 динара,
-које су све непокретност укњижене са теретима који се односе на овај поступак извршења по захтеву извршног
повериоца, те који се имају брисати након окончања овог поступка извршења,
-које непокретности се користе од стране извршног дужника или трећих лица за намену којој служи-обрада
пољопривредног земљишта, а што је утврђено на основу процене тржишне вредности одређеног стручног лица и
приложене фотодокументације, од 22.10.2018.године, те на основу које је процене и утврђена тржишна вредност
непокретности закључком поступајућег јавног извршитеља И.И. 414/2018 од 19.11.2018.године.
Продаја непокретности ће се обавити усменим јавним надметањем.
Прво јавно надметање ће се обавити дана 10.06.2019. године, са почетком у 15:00 часова, у канцеларији јавног
извршитеља, у Параћину, улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42.
На другом јавном надметању почетна цена не може бити нижа од 50% од утврђене вредности.
Заинтересованим лицима за куповину непокретности дозволиће се да разгледају предметне непокретности, aко се
писаним путем обрате Јавном извршитељу најкасније до 31.05.2019. године.
Позивају се лица са правом прече куповине, у смислу одредбе члана 6 Закона о промету непокретности, и то:
-Ђорђевић (Светозара) Миливоје, из Доњег Видова за парцелу 2313 КО Горње Видово 1,
-Ничић-Глигоријевић (Слободана) Слађана из Доњег Видова, за парцелу 2419 КО Горње Видово 1,
-Павловић (Никола) Миодраг, из Доњег Видова, за парцелу 26 КО Горње Видово 2,
-Павловић (Никола) ИЛија из Доњег Видова за парцелу 26 КО Горње Видово 2,
-Михајловић (Властимира) Живка из Доњег Видова, за парцелу 3922 КО Лебина,
-Стојановић (Слободана) Гордана из Доњег Видова, за парцелу 786/1 КО Доње Видово,
-Милосављевић (Миливоја) Божица из Чепура, за парцелу 1284/1 КО Доње Видово,
-Урошевић (Јеврема) Ђорђе из Београда, ул Димитрија Канића бр 16, за парцелу 2896 КО Доње Видово,
-Стевић (Драгомора) Ранђо из Параћина, ул Томе Живановића бр 16, за парцелу 3861 КО Доње Видово,
-Глигоријевић (Томе) Јеремија, из Доњег Видова, за парцелу 3861 КО Доње Видово,
-Јеремић (Николе) Сретен, из Доњег Видова, за парцелу 4102 КО Доње Видово,
-Стевић (Драгослава) Паулина, из Доњег Видова, за парцелу 5445 КО Доње Видово,
-Филиповић (Мирослава) Милан из Доњег Видова за парцелу 5445 КО Доње Видово,
-Симоновић (Радивоја) Бранко, из Доњег Видова, за парцелу 5642 КО Доње Видово,
-Радић (Миладина) Драгољуб из Доњег Видова за парцелу 938/1 КО Доње Видово,
-Алексић (Борисава) Живота, из Доњег Видова, за парцелу 3162 КО Доње Видово,
-Вељковић (Миодрага) Драга, из Доњег Видова, за парцелу 5063 КО Доње Видово,
-Петровић Живка из Параћина, ул Рудничка бр 2, за парцелу 5294 КО Доње Видово,
-Петровић (Косте) Радоје из Доњег Видова за парцелу 5294 КО Доње Видово,
-Шљивић (Миодрага) Радиша, из Доњег Видова за парцелу 3608/1 КО Доње Видово,
-Цветковић (Андреје) Драган из Доњег Видова за парцелу 3608/1 КО Доње Видово,
-Ранић (Властимира) Љубинка из Доњег Видова за парцелу 3608/1 КО Доње Видово,
да приступе заказаној продаји непокретности и користе се својим правом прече куповине напред наведених
непокретности, а под обавезом уплате јемства у складу са овим закључком и законом.
Наведена лица имају првенство пред најповољнијим понудиоцем уколико на јавном надметању, одмах по
закључењу, изјаве да купују непокретност под истим условима.

Заинтересовани купци су обавезни да најкасније до 08.05.2019. године, уплате на име јемства 1/10 од
утврђене вредности предметних непокретности, на депозитни рачун извршитеља број 170-0050015109007-67 са
позивом на број И.И.414/2018, који се води код Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd, као и да на самом јавном надметању
доставе доказ о уплаћеном јемству.

Заинтересована лица су дужна да пре почетка јавног надметања доставе доказ о уплаћеном јемству, а лица
која нису предходно положила јемство не могу учествовати на јавном надметању.

Извршни поверилац и заложни поверилац, чије потраживање досеже, односно премашује износ јемства, не
полажу јемство.

Јавно надметање ће се одржати и уколико буде присутно само једно лице које је уплатило јемство и које не
спори да је могући понудилац.

О јавном надметњу се води записник.
Јавно надметање отпочиње објављивањем јавног надметања, па се саопштава почетна цена и учесници

позивају да ставе понуду.
Понудилац је дужан да понуди цену вишу од цене коју је понудио предходни понудилац. Ниједан понудилац

не може да понуди цену која је нижа од почетне. Понудилац је везан понудом док не буде дата понуда са вишом
ценом. Јавно надметање се закључује када ниједан понудилац, упркос двоструком позиву јавног извршитеља, не
понуди већу цену.



Када закључи јавно надметање, јавни извршитељ испитује пуноважност понуда, објављује ко је најповољнији
понудилац, а то је онај понудилац који је понудио највишу цену и доноси закључак о додељивању непокретности, који
обавезно садржи имена и презимена, односно пословно име прва три наповољнија понудиоца.

У закључку о додељивању непокретности наводи се да ће непокретност бити додељена понудиоцу који је
понудио непосредно нижу цену од најповољнијег понудиоца (други по реду понудилац) или понудиоцу који је
понудио непосредно нижу цену од другог по реду понудиоца (трећи по реду понудилац), ако најповољнији и други по
реду понудилац не плате понуђену цену у року који је одређен закључком о продаји непокретности (15 дана од дана
доношења закључка о додели непокретности, односно 15 дана од дана закључења успешног јавног надметања).

Понудилац коме буде додељена непокретност (купац) је дужан да понуђени износ (цену) уплати у року од 15
дана од дана доношења закључка о додели непокретности, односно 15 дана од дана закључења успешног јавног
надметања, на депозитни рачун Јавног извршитеља Јездовић Ивана број 170-0050015109007-67 који се води код
UniCredit Bank са позивом на број И.И.414/2018.

Понудиоцима чија понуда није пуноважна или која није прихваћена, јемство се враћа одмах после закључења
јавног надметања.

Другом и трећем по реду понудиоцу враћа се јемство кад најповољнији понудилац плати понуђену цену у року,
а трећем по реду понудиоцу и када други по реду понудилац плати понуђену цену у року. Из јемства понудиоца који
није платио понуђену цену намирују се трошкови јавног надметања и разлика између цене коју је он понудио и
плаћене цене.

Ако прва три понудиоца не плате понуђену цену у року, из њиховог јемства намирују се трошкови другог јавног
надметања и разлика у цени постигнутој на првом и другом јавном надметању.

Јавно надметање није успело ако нема понудилаца, ако ниједан понудилац не стави понуду или не понуди
продајну цену која је једнака почетној цени или виша од ње у року од 10 минута од почетка јавног надметања и ако
ниједна понуда није пуноважна.

Јавно надметање није успело ни ако прва три понудиоца са списка из закључка о додељивању непокретности
не плате цену коју су понудили у року. Неуспех јавног надметања утврђује закључком јавни извршитељ.

Ако најповољнији понудилац са јавног надметања не плати понуђену цену у року, посебним закључком се
оглашава да је продаја без дејства према њему и непокретност се додељује другом по реду понудиоцу уз одређивање
рока за плаћање понуђене цене. Ако ни он не плати цену у року, посебним закључком се оглашава да је продаја без
дејства према њему и непокретност се додељује трећем по реду понудиоцу уз одређивање рока за плаћање понуђене
цене. Ако ни трећи по реду понудилац не плати цену у року, јавни извршитељ утврђује да јавно надметање није успело.

Јавни извршитељ ће заинтересованим лицима, која му се писмено обрате, дати информације у вези са
предметним непокретностима сваког радног дана у времену од 11-13 часова у просторијама канцеларије Јавног
извршитеља или на телефон 035/571-701.

На предлог извршног повериоца или извршног дужника, датум, место и услови продаје објавиће се у
средствима јавног информисања, о трошку предлагача.

Извршни поверилац и извршни дужник могу се споразумети о продаји непосредном погодбом.
Закључак о јавној продаји објавити на огласној табли интернет странице Коморе Јавних извршитеља РС, као и

на интернет страници www.dobos.rs и www.biznis035.com.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПАРАЋИН, дана 09.05.2019. године, И.И.414/2018

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог закључка правни лек није дозвољен.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

___________________
Иван Јездовић

Д-на:
1. Извршном дужнику, С5/0- уколико се не уручи обавештење па огласна табла ОС Параћин,
2. Извршном повериоцу, преко пуномоћника, С5/0
3. Комора Јавних извршитеља ОГ Табла С5/0,
4. www.dobos.rs, електронским путем
5. www.biznis035.com,електронским путем
6. Ђорђевић (Светозара) Миливоје, из Доњег Видова С5/0
7. Ничић-Глигоријевић (Слободана) Слађана из Доњег Видова, С5/0
8. Павловић (Никола) Миодраг, из Доњег Видова, С5/0
9. Павловић (Никола) ИЛија из Доњег Видова С5/0
10. Михајловић (Властимира) Живка из Доњег Видова, С5/0
11. Стојановић (Слободана) Гордана из Доњег Видова, С5/0
12. Милосављевић (Миливоја) Божица из Чепура, С5/0
13. Урошевић (Јеврема) Ђорђе из Београда, ул Димитрија Канића бр 16, С5/0
14. Стевић (Драгомора) Ранђо из Параћина, ул Томе Живановића бр 16, С5/0
15. Глигоријевић (Томе) Јеремија, из Доњег Видова, С5/0
16. Јеремић (Николе) Сретен, из Доњег Видова, С5/0

http://www.dobos.rs.
http://www.biznis035.com
http://www.dobos.rs
http://www.biznis035.com


17. Стевић (Драгослава) Паулина, из Доњег Видова, С5/0
18. Филиповић (Мирослава) Милан из Доњег Видова С5/0
19. Симоновић (Радивоја) Бранко, из Доњег Видова, С5/0
20. Радић (Миладина) Драгољуб из Доњег Видова С5/0
21. Алексић (Борисава) Живота, из Доњег Видова, С5/0
22. Вељковић (Миодрага) Драга, из Доњег Видова, С5/0
23. Петровић Живка из Параћина, ул Рудничка бр 2,С5/0
24. Петровић (Косте) Радоје из Доњег Видова С5/0
25. Шљивић (Миодрага) Радиша, из Доњег Видова С5/0
26. Цветковић (Андреје) Драган из Доњег Видова С5/0
27. Ранић (Властимира) Љубинка из Доњег Видова
28. а/а



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ
Параћин, Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
Пословни број И.И.бр.414/2018
Идент. број предмета: 66-01-00414-18-0144
Датум: 09.05.2019.

ПРЕДМЕТ: Достава закључка посл.бр. И.И.бр.414/2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КОМОРА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Ул. Његошева бр.73
1.Спрат, стан бр. 3 ,11 000 Београд

Поступајући у складу са одредбом члана 174. Закона о извршењу и обезбеђењу ( “Сл.гласник РС” бр. 106/2015
и 106/2016- аутентично тумачење, 113/2017-аутентично тумачење ), у прилогу овог дописа достављамо Вам Закључак
пословни број И.И.бр.414/2018 од дана 09.05.2019. године, ради истицања на огласнуи таблу Коморе јавних
извршитеља.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

____________________
Иван Јездовић

Д-на:
1. Наслову уз Закључак пословни број И.И.бр.414/2018 од дана 09.05.2019. године
2. а/а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ
Параћин, Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
Пословни број И.И.бр.414/2018
Идент. број предмета: 66-01-00414-18-0144
Датум: 09.05.2019.

ПРЕДМЕТ: Достава закључка посл.бр. И.И.бр.414/2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КОМОРА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Ул. Његошева бр.73
2.Спрат, стан бр. 3 ,11 000 Београд

Поступајући у складу са одредбом члана 174. Закона о извршењу и обезбеђењу ( “Сл.гласник РС” бр. 106/2015
и 106/2016- аутентично тумачење, 113/2017-аутентично тумачење ), у прилогу овог дописа достављамо Вам Закључак
пословни број И.И.бр.414/2018 од дана 09.05.2019. године, ради истицања на огласнуи таблу Коморе јавних
извршитеља.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

____________________
Иван Јездовић

Д-на:
1. Наслову уз Закључак пословни број И.И.бр.414/2018 од дана 09.04.2019. године
2. а/а


