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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, ради намирења новачног потраживања, на основу
одредбе члана 185. и 189. у вези чланова 35, 170 став 3 и 4, 173, 174 и 186. став 2, као и 493. Закона о извршењу и
обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 106/2015, 106/2016, 113/2017, 54/2019), дана 06.08.2019. године доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК
О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

ПО ИЗБОРУ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ИЗБОРУ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА
НАКОН ДВЕ НЕУСПЕШНЕ ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ, КАО И УСЛОВИ ТАКВЕ ПРОДАЈЕ, и то:

- 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 2174 КО Бобово,
процењене тржишне вредности у износу од 365.472,89 динара,
а у укупној тржишној вредности од 6.097.117,21 динара, све према Закључку о процени тржишне вредности
непокретности од 11.04.2019.године.
-НАВЕДЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ПРОДАЈУ СЕ ЗАЈЕДНО И ПО ЈЕДИНСТВЕНОЈ ЦЕНИ.

Подаци о непокретностима из чл. 173. став 1 тачка 2,3 и 4 закона:
-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
-све наведене непоретности нису слободне од ствари, односно у њима се налазе покретне ствари извршног дужника,
које се имају уколонити након продаје и предаје непокретности купцу, док су предметне непокретности у моменту
инспекцијског прегледа непокретности биле су слободне од лица.

Рок за закључење уговора о продаји непокретности непосредном погодбом, у складу са законом, износи 30
дана рачунајући од дана објављивања овог закључка на огласној табли Коморе Јавних извршитеља РС (електронска
огласна табла).

Уговор о продаји непокретности непосредном погодбом закључују у писаном облику купац и јавни извршитељ,
који ће тада поступати у име и за рачун извршног дужника по законском овлашћењу и у границама поверених
јавних овлашћења.



Заинтересована лица за куповину предметних непокретности непосредном погодбом могу своје понуде
доставити, у затвореној коверти на адресу седишта канцеларије Јавног Извршитеља Ивана Јездовића, најкасније до
30.08.2019. године. Коверта у којој се налази понуда мора бити затворена и на истој назначено “ПОНУДА ЗА
НЕПОСРЕДНУ ПОГОДБУ И.И.687/18, НЕ ОТВАРАТИ”.

У понуди су заинтересована лица дужна да наведу контакт телефон или е-маил адресу, путем којих могу
бити позвана да приступе закључењу уговора о продаји.

Свака приспела понуда за закључење уговора о продаји непосредном погодбом, у затвореној коверти биће
записнички отворена дана 02.09.2019. године у 10:00 часова.

У случају продаје непокретности непосредном погодбом купац се не може бити: извршни дужник, јавни
извршитељ, 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, усвојитељ, усвојеник или хранитељ.

Позива се лице са правом прече куповине, у смислу одредбе члана 6 Закона о промету непокретности, и то:
Јанковић (Мирољуб) Милорад из Бобова,
да стави своју понуду за куповину непокретности непосредном погодбом и користи се својим правом прече
куповине напред наведених непокретности, а под обавезом уплате јемства у складу са овим закључком и законом.
Наведено лице, у случају да непокретности буду продате трећем лицу - купцу непосредном погодбом, биће позвано
од стране јавног извршитеља да се у року од 8 дана од дана пријема позива изјасни у писаној форми да ли
намерава да користи своје право под условима из закључка о додељивању непокретности непосредном погодбом.

Уговор о продаји непокретности непосредном погодбом, у случају стављања понуде, односно у случају
издвајања најповољније понуде, односно понуде која је повољнија у односу на остале понуде, под условом да је дата у
складу са законом и овим закључком, биће закључен, у наведеном законском року, форми и између наведених лица
као уговорних страна, у канцеларији Јавног извршитеља у Пaраћину.

Уговор о продаји непокретности непосредном погодбом не подлеже солемнизацији од стране јавног
бележника.

Купопродајна цена се слободно уговара, с тим да јавни извршитељ овим закључком одређује по изричитом
избору и предлогу извршног повериоца да почетна цена износи 45% од процењене вредности непокретности које су
као целина предмет поступка извршења и продаје, па се понуде од стране заинтересованих купаца не могу стављати
на износ који је мањи од 2.743.702,74 динара.

Рок за плаћање цене не може бити дужи од 15 дана рачунајући од дана доношења закључка о додели
непокретности, који се доноси одмах након закључења уговора о продаји. Цена, која као битни елемент уговора буде
уговорена, уплаћује се 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.

Јемство, у износу десетог дела процењене вредности непокретности полаже купац непосредно пре
закључења уговора о продаји.

Јемство се полаже уплатом наведеног износа на депозитни рачун Јавног извршитеља Јездовић Ивана број 170-
0050015109007-67 који се води код UniCredit Bank ad са сврхом плаћања: „јемство за закључење уговора о продаји
непокретности непосредном погодбом у предмету И.И.687/2018“ и позивом на број предмета: И.И.687/2018, у складу
са чланом 35.став 1 и 3 закона.

Ако се непокретност прода непосредном погодбом извршни поверилац се сматра намиреним у висини
постигнуте цене.

Уговор о продаји непокретности непосредном погодбом се доставља пореској управи РС - надлежној филијали
Параћин и јединици локалне самоуправе- локалној пореској администрацији Општинске Управе општине Параћин, све
према месту налажења непокретности

Трошкови преноса права на непокретности, као и трошкови уписа права својине на непокретности код
надлежног катастра непокретности, падају на терет купца и не урачунавају се у купопродајну цену.

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 путем телефона 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 непосредном
погодбом објавиће се у средствима јавног информисања, о трошку предлагача.

Закључак о продаји непокретности непосредном погодбом објавити на огласној табли интернет странице
Коморе Извршитеља РС (електронска оглана табла) и на огласној табли Коморе Извршитеља РС, као и на интернет
страници www.dobos.rs и www.biznis035.com.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПАРАЋИН, дана 06.08.2019. године, И.И.687/2018

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

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

___________________
Иван Јездовић

Д-на:
Извршном дужнику, преко пуномоћника, С5
Извршном повериоцу, преко пуномоћника, С5
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
Лицу са правом прече куповине: Јанковић (Мирољуб) Милорад из Бобова, С5
а/а.

Ј

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

