
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ
Параћин, Ул. Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42
Пословни број И.И-687/2018
Идент. број предмета: 69-01-00687-18-0144
Датум: 15.05.2019.године

Јавни извршитељ Иван Јездовић из Параћина, именован за подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у
Крагујевцу, у извршном поступку извршног повериоца Direktna Banka ad Kragujevac, Крагујевац, ул. Краља Петра I 26,
МБ 07654812, ПИБ 101458655, чији је пуномоћник адв. Владимир Димитријевић, Београд, Хаџи Ђерина бр. 1, против
извршног дужника Душан Љ. Страиновић-Лазић, Пожаревац, ул. Радомира Миленића Руса бр. 006/3, ЈМБГ
1505999762032, чији су пуномоћници адв. Обрад Пашајлић, Пожаревац, Таковска бр. 15, адв. Јелена Пашајлић,
Пожаревац, Таковска бр. 15, ради спровођења Решења о извршењу Oсновнoг суда у Деспотовцу-судске јединице
Свилајнац пословни број И-435/2018 од 17.12.2018. године, одлучујући о измену услова јавне продаје,у складу са
одредбом чл. 23, 35, 171,172,173. 174, 175, 177, 186, 192. и 493. Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“ бр.
106/2015, 106/2016-аутентично тумачење, 113/2017-аутентично тумачење), донео је дана 15.05.2019. године, следећи:

З А К Љ У Ч А К

УСВАЈА СЕ предлог пуномоћника извршног повериоца из поднеска од дана 07.05.2019. године, за промену
услова јавне продаје који су одређени у закључку овог јавног извршитеља пословни број И.И.687/2019 од дана
30.04.2019. године. Услед измена услова продаје отказује се јавна продаја заказана за дан 24.05.2019. године у 15:00
часова, те се закључак овог Јавног извршитеља од дана 30.04.2019. године ставља ван снаге.

Услед дејства промене услова за јавну продају из става један овог закључка:

ОДРЕЂУЈУ СЕ УСЛОВИ ПРВЕ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, и то за
следеће непокретности које ће се продавати заједно:

- породична стамбена зграда, зграда број 1, изграђена на кп.бр.280 КО Свилајнац, на адреси Свилајнац, улица Стевана
Синђелића, број 112, површине у основи 234 м2, спратност: приземље+поткровље, објекат поседује одобрење за
употребу, врста права својина, облик својине приватна, са обимом удела извршног дужника: 1/1, уписано у Лист
непокретности број 8841 КО Свилајнац, процењене тржишне вредности у износу од 12.401.996,80 динара,

- помоћна зграда, зграда број 2, изграђена на кп.бр.280 КО Свилајнац, на адреси Свилајнац, улица Стевана Синђелића,
површине у основи 99 м2, спратност: приземље, објекат поседује одобрење за употребу, врста права својина, облик
својине приватна, са обимом удела извршног дужника: 1/1, уписано у Лист непокретности број 8841 КО Свилајнац,
процењене тржишне вредности у износу од 4.090.321,62 динара,

- кп бр 280 КО Свилајнац, на адреси Свилајнац, улица Стевана Синђелића, број 112,укупне површине 11 ари 8 м2, од
чега земљиште под зградом број 1 у површини од 2 ара 34 м2, земљиште под зградом број 2 у површини од 99 м2 као
и земљиште уз зграду-објекат у површини од 7 ари 75 м2, врста земљишта земљиште у грађевинском подручју, врста
права својина, облик својине приватна, уписано у Лист непокретности број 8841 КО Свилајнац, процењене тржишне
вредности у износу од 1.961.937,82 динара,

У УКУПНОЈ ВРЕДНОСТИ ОД 18.454.256,24 динара.

Наведене непокретности продају се заједно по јединственој цени.

На првом јавном надметању за продају непокретности почетна цена не може бити испод 70% од процењене
вредности, док на другом јавном надметању почетна цена не може бити испод 50% од процењене вредности.

Прво јавно надметање са измењеним условима за продају непокретности које се налазе на Кп.бр. 280 КО
Свилајнац укључујући и парцелу, одржаће се дана 11.06.2019. године у 12,00 часова у канцеларији Јавног
извршитеља у Пaраћину, на адреси улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42.

Право учешћа у јавном надметању имају лица која су до објављивања јавног надметања положила јемство у
висини од 1/10 утврђене вредности непокретности од 18.454.256,24 динара.

Јемство се полаже у новцу, уплатом на депозитни рачун Јавног извршитеља Јездовић Ивана број 170-
0050015109007-67 који се води код UniCredit Bank ad са сврхом плаћања: „јемство за учествовање у јавном надметању
у предмету И.И. 687/2018“ са назнаком за непокретности у Свиланцу, и позивом на број предмета: И.И.бр.687/2018, у
складу са чланом 35.став 1 закона.



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.

ОДРЕЂУЈУ СЕ УСЛОВИ ПРВЕ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, и то за
следеће непокретности које ће се продавати заједно:

- породична стамбена зграда, зграда број 1, изграђена на кп.бр.6432 КО Бобово, на месту званом Бобовски поток,
површине у основи 91 м2, спратност: приземље, објекат поседује одобрење за употребу, врста права својина, облик
својине приватна, са обимом удела извршног дужника: 1/1, уписано у Лист непокретности број 2174 КО Бобово,
процењене тржишне вредности у износу од 3.072.049,92 динара,

- зграда пољопривреде, зграда број 2, изграђена на кп.бр.6432 КО Бобово, на месту званом Бобовски поток, површине
у основи 167 м2, спратност: приземље, објекат поседује одобрење за употребу, врста права својина, облик својине
приватна, са обимом удела извршног дужника: 1/1, уписано у Лист непокретности број 2174 КО Бобово, процењене
тржишне вредности у износу од 788.552,62 динара,

- зграда пољопривреде-део, зграда број 3, изграђена на кп.бр.6432 КО Бобово, на месту званом Бобовски поток,
површине у основи 320 м2, спратност: приземље+спрат, објекат поседује одобрење за употребу, врста права својина,
облик својине приватна, са обимом удела извршног дужника: 1/1, уписано у Лист непокретности број 2174 КО Бобово,
процењене тржишне вредности у износу од 1.871.041,78 динара, (мањи део објекта налази се на Кп.бр.6433 што је и
уписано у изводу интернет странице)

- кп бр 6432 КО Бобово, на месту званом Бобовски поток, укупне површине 26 ари 39 м2, од чега земљиште под
зградом број 1 у површини од 91 м2, земљиште под зградом број 2 у површини од 1 ар 67 м2, земљиште под зградом
број 3 у површини од 3 ара 17 м2, као и њива 3 класе у површини од 20 ари 64 м2, врста земљишта пољопривредно
земљиште, врста права својина, облик својине приватна, уписано у Лист непокретности број 8841 КО Свилајнац,
процењене тржишне вредности у износу од 365.472,89 динара,

У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 6.097.117,21 динара.

Наведене непокретности продају се заједно по јединственој цени.

На првом јавном надметању за продају непокретности почетна цена не може бити испод 70% од процењене
вредности, док на другом јавном надметању почетна цена не може бити испод 50% од процењене вредности.

Прво јавно надметање са измењеним условима за продају непокретности које се налазе на Кп.бр. 6432 КО
Бобово укључујући и парцелу одржаће се дана 11.06.2019. године у 15,00 часова у канцеларији Јавног извршитеља
у Пaраћину, на адреси улица Томе Живановића бр. 39, спрат 6, стан 41-42.

Право учешћа у јавном надметању имају лица која су до објављивања јавног надметања положила јемство у
висини од 1/10 утврђене вредности непокретности од 6.097.117,21 динара.

Јемство се полаже у новцу, уплатом на депозитни рачун Јавног извршитеља Јездовић Ивана број 170-
0050015109007-67 који се води код UniCredit Bank ad са сврхом плаћања: „јемство за учествовање у јавном надметању
у предмету И.И. 687/2018“ са назнаком за непокретности у Бобову, и позивом на број предмета: И.И.бр.687/2018, у
складу са чланом 35.став 1 закона.

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.

Позива се лице са правом прече куповине у смислу одредбе члана 6 Закона о промету непокретности, као
најдужи граничари пољопривредног земљишта, односно кп бр 6432 КО Бобово, да присупИ јавној продаји
непокретности, уз обавезу предходне уплате јемства за учествовање на јавној продаји у смислу члана 170 став 4 закона,
и то следећа лица:

1. Јанковић (Мирољуб) Милорад из Бобова.
Лица са правом прече куповине, по одредби члана 170 закона, имају првенство над најповољнијим

понудиоцем ако одмах након објављивања који је понудилац најповољнији, а пре доношења закључка о додељивању
непокретности, изјави да купује непокретност под истим условима као најповољнији понудилац.



Подаци о непокретностима из чл. 173. став 1 тачка 2,3 и 4:
-све наведене непокретности су укњижене у катастарском операту са теретима који се односе на овај поступак
извршења, те који су уписани по захтеву извршног повериоца, и имају се брисати по окончању овог поступка извршења;

Непокретности у Свилајнцу и то зграда број 1-породична стамбена зграда, као и помоћна зграда, зграда број 2,
нису слобнодне од лица и ствари и исте користе непосредни држаоци по основу уговора о давању на коришћење
непокретности од дана 01.12.2017. године који је оверен код Јавног бележника Поповић Владимира из Свилајнца дана
06.03.2019. године под бројем УОП-I:34-2019, a који уговор није уписан у Катастар непокретности сходо чл.161. Закона
о извршењу и обезбеђењу, те ће се наведени објекти након продаје и предаје непокретности купцу испразнити од
лица и ствари.

Непокретности који се налазе у селу Бобово нису слободне од ствари, односно у њима се налазе покретне
ствари извршног дужника, које се имају уколонити након продаје и предаје непокретности купцу. Објекти који се
налазе у село Бобово у моменту инспекцијског прегледа непокретности били су слободни од лица.

Одредбе о јаној продаји за обе целине:

Тржишнa вредност непокретности које су предмет продаје, како je напред наведено, утврђена је Закључком о
процени тржишне вредности јавног извршитеља И.И.бр.687/2018 од 11.04.2019. године, а све према Налазу и процени
стручног лица-проценитеља од 26.12.2018.године.

Извршни поверилац и заложни поверилац, чије потраживање досеже, односно премашује износ јемства и ако
би, обзиром на њихов редослед намирења и процењену вредност непокретности, износ јемства могао да се обезбеди
из продајне цене, 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.

На јавној продаји купац се не може бити: извршни дужник, јавни ивршитељ, заменик јавног извршитеља,
помоћник јавног извршитеља или друго лице запослено код јавног извршитеља, свако друго лице које службено
учествује у поступку извршења, нити лице које је њихов крвни сродник у правој линији без ограничења, а у побочној
линији до четвртог степена сродства, супружник, ванбрачни партнер или тазбински сродник до другог степена
тазбинског сродства, старатељ, зсвојитељ, усвојеник или хранитељ.

О јавном надметњу се води записник.

Јавно надметање отпочиње објављивањем јавног надметања, па се саопштава почетна цена имовинске
целине и учесници позивају да ставе понуду за куповину имовинске целине. 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.

Странке у поступку могу се споразумети о продаји непокретности непосредном погодбом у временском
распону од објављивања закључка о продаји непокретности на јавном надметању па до доношења закључка о
додељивању непокретности после јавног надметања или доношења закључка се утврђује да је друго јавно надметање
није успело. Споразум странака 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 ствар продата, односно у случају када прва три
понудиоца са списка из закључка о додељивању непокретности, не плате понуђену цену у року. Након тога, споразум
је опет дозвољен док не почне друго јавно надметање. Споразумом се одређује рок за закључење уговора о продаји
непосредном погодбом и продајна цена која не може бити нижа од 70% процењене вредности, а могу се одредити и
други услови.

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 687/2018.

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 трошков 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 утвршује 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.

Извршни дужник је у обавези да евентуалним купцима омогући несметано разгледање предметне
непокретности.

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

Закључак о јавној продаји објавити на огласној табли интернет странице Коморе Извршитеља РС и на огласној
табли Коморе Извршитеља РС, као и на интернет страници www.dobos.rs и www.biznis035.com.

Образложење

Закључком овог јавног извршитеља од дана 30.04.2019. године одређени су услови продаје у овој правној
ствари. Оглашавајући продају свих непокретности на начин да се свака од непокретности може продати засебно на
јавној продаји.

Поднеском пуномоћника извршног повериоца од 07.05.2019. године који је код јавног извршитеља
примељен дана 09.05.2019. године предложено је да се ради најповољнијег намирења извршног повериоца одреди
продаја непокретности извршног дужника и то тако што ће се исте груписати у две имовинске целине и то оне које се
налазе на Кп.бр.280 у Свилајнцу и на Кп.бр.6432 у селу Бобово. Образлажући свој предлог пуномоћник извршног
повериоца изнео је став да се продајом на начин како је одређено у закључку може створити таква ситуација да једно
лице купи парцелу на којој се налазе објекти, а друго лице објекат. Такође у елаборацији свог предлога изнео је правну
аргументацију коју јавни извршитељ у свему прихвата.

Предлог пуномоћника извршног повериоца јавни извршитељ је усвојио у целости из следећих разлога:

Услед дејства члана 3. Закона о промету непокретности (“Сл.гласник РС.” бр. 93/2014,121/2014, и 6/2015),
да није дошло до измене услова јавне продаје дошли би смо у апсурдну ситуациу да продајом земљишта једном лицу
а објекта другом лицу изврши се раздвајање правног јединства објекта и земљишта под и уз објекат.

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


Даље како је предмет продаје и помоћни објекти на Кп.бр.280 КО Свилајнац односно зграда
пољопривреде на Кп.бр.6432 КО Бобово, услед примене чл.2. став 1 тачка 24 Закона о планирању и изградњи долази
се до закључка да помоћни објекти јесу објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели на којој
је саграђен или може бити саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене. Док се према Правилнику о
класификацији објеката (“Сл.гласник РС” бр. 22/2015 ) пољопривредне зграде класификују као: стаје за стоку и
живинарници, зграда за узгој, производњу и смештај пољопривредних производа, пољопривредни силоси, остале
пољопривредне зграде-гараже, хангари и друге зграде за смештај пољопривредних машина и алата као и остале
помоћне зграде.

Како на Кп.бр.280 ко Свилајнац имамо помоћни објекат, а на Кп.бр.6432 КО Бобово имамо зграду
пољопривреде под бројем 2 и 3 које су и физички спојене што се утврђује и увидом у фотографије које се налазе у
процени вредности на страни бр.12 и 23 и 22. применом горе наведених одредби закона о подзаконских аката уз
предлог извршног повериоца да се услови јавне продаје измене је усвојен у целости.

Чланом 173. Закона о извршењу и обезбеђењу одређено је да Јавни извршитељ пре свега одређује услове
продаје на јавном надметању те како је предлог уномоћника извршног повеиоца садржао да сеизмене услови у
погледу одређивања имовинских целина које треба да се продају заједно било је нужно одредити нови термин јавне
продаје, а претходно заказну јавну продају отказати што је учињено у ставу првом.

Имајући у виду напред наведено као и стање у списима предмета одлучено је као у изреци овог закључка.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПАРАЋИН, дана 16.05.2019. године, И.И. 687/2018.

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

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

___________________
Иван Јездовић

Д-на:
Извршном повериоцу, преко пуномоћника адв. Владимир Димитријевић, Београд, Хаџи Ђерина бр. 1, С5,
Извршном дужнику, преко пуномоћника, адв. Обрад Пашајлић, Пожаревац, Таковска бр. 15, С5
Имаоцу права прече куповине Јанковић Милораду из села Бобово:
Огласна табла Коморе јавних извршитеља РС, Његошева бр 73, 1 спрат стан 3, С5
Огласна табла интернет странице Коморе јавних извршитеља РС, електронским путем
www.dobos.rs, електронским путем
www.biznis035.com, електронским путем
а/а.
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