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Jавни извршитељ Иван Јездовић из Параћина, именован за подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног
суда у Крагујевцу, у извршном поступку извршног повериоца HoldCo Two doo Beograd-Stari Grad, Београд - Стари
Град, ул. Косовска бр. 10, МБ 21332836, ПИБ 110297938, чији је пуномоћник адв. Горан Лојпур, Београд, Маглајска
бр. 27, против извршног дужника Живорад Зарић, Драгово, ради спровођења извршења одређеног Решењем о
извршењу Основног суда у Јагодини пословни број И.И-169/2019 од дана 08.04.2019. године, ради намирења
новчаног потраживања извршног повериоца, одлучујући о додели непокретности, у складу са одредбом чл. 180,
181.и 182. Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“ бр. 106/2015, 106/2016-аутентично тумачење,
113/2017-аутентично тумачење, 54/2019, 9/2020-аутентично тумачење), дана 11.03.2020. године, донео је

З А К Љ У Ч А К
о додели непокретности

ДОДЕЉУЈЕ СЕ НЕПОКРЕТНОСТ, и то:
-пословни простор - једна просторија трговине, као посебни део под бројем 1, у оквиру зграде број 2-пословна
зграда за коју није утврђена делатност, улаз број 5, изграђене на кп бр 322/181 КО Јагодина, на адреси: Јагодина,
улица Крагујевачког октобра, површина посебног дела: 32 м2, спратност: приземље, врста права својина, облик
својине приватна, титулар права: извршни дужник Живорад Зарић, Драгово, све уписано у лист непокретности
број 11038 КО Јагодина,

КУПЦУ, као најповољнијем понуђачу - Давид-у Ћулафић-у из Панчева, ул.Книћанинова бр. 60/8.

УТВРЂУЈЕ СЕ да је другог и трећег понуђача нема.

ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је први по реду и једини најповољнији понуђач позван на записнику о јавној продаји да
положи купопродајну цену и то у висини разлике између понуђене, пуноважне и прихваћене купопродајне цене
за све непокретности, ближе наведене у ставу један изреке овог закључка и уплаћеног јемства за предметну
непокретност, ближе наведене у ставу један изреке овог закључка, а у износу од 1.023.613,20 динара на
депозитни рачун овог јавног извршитеља 170-0050015109007-67 који се води код UniCredit Bank са позивом на
број И.И.144/2019, у року од 15 дана од дана продаје, који рок истиче дана 26.03.2020.године, под претњом
наступања законске последице пропуштања - пропаст јемства и доношење посебног закључка којим се оглашава
да је продаја без дејства према њему.

ОДРЕЂУЈЕ СЕ да ће се уколико најповољнији понудилац са јавног надметања не плати понуђену цену у року,
посебним закључком огласити да је продаја без дејства према њему те ће јавни извршитељ утврдити да јавно
надметање није успело.

О б р а з л о ж е њ е

Извршни поверилац HoldCo Two doo Beograd-Stari Grad, Београд - Стари Град, ул. Косовска бр. 10, МБ
21332836, ПИБ 110297938, преко пуномоћника, поднео је Основном суду у Јагодини предлог за извршење,
против извршног дужника Живорад Зарић, Драгово, ради намирења новчаног потраживања, предлажући
извршење на непокретности извршног дужника, која је ближе наведена у изреци овог закључка, а све на основу
извршне исправе - заложне изјаве.

Надлежни суд донео је дана 08.04.2019.године решење о извршењу пословни број И.И-169/2019, којим
је одредио извршење на предметној непокретности извршног дужника, ради наплате новчаног потраживањa
извршног повериоца.

Поступајућем Јавном извршитељу од стране наведеног суда, упућено је наведено Решење о извршењу
ради, најпре, доставе странкама, и даљег спровођења.

Наведено Решење о извршењу достављено је странкама у поступку и надлежном катастру, и то РГЗ-СКН
Јагодина, ради забележбе решења о извршењу у јавну књигу на предметној непокретности, који је по решењу и



поступио у складу са својим законским овлашћењима, односно обавезама и извршио тражену забележбу у јавне
књиге које воде, на дан 16.04.2019.године, што се утврђује увидом у теретни лист листа непокретности број 11038
КО Јагодина, као и решење надлежног РГЗ СКН Јагодина број 952-02-13-023-20964/2019 од 16.04.2019.године.
Овим је предузета прва извршна радња предвиђена законом у овом поступку извршења.

По утврђивању да су испуњени законски услови за процену вредности предметне непокретности, Јавни
извршитељ је приступио предузимању ове радње, а на основу тражене и достављене Процене тржишне
вредности стручног лица ДАТА ИНВЕСТМЕНТ ДОО НОВИ САД, од 29.10.2019.године, које је од стране јавног
извршитеља посебним закључком одређено ради пружања писаног обавештења о тржишној вредности
непокретности.

Пошто је Закључком о процени тржишне вредности непокретности од 27.11.2019. године тржишна
вредност утврђена, по претходно прибављеној клаузули правноснажности на Решење о извршењу створили су се
услови за заказивање јавне продаје непокретности.

Прво усмено јавно надметање било је заказано за дан 11.03.2020. године са почетком у 14:00 часова, које
је одржано је под условима прописаним законом, пошто је закључак о продаји уредно достављен и објављен, те
пошто је укупно пет лица уплатило јемство, али је само једно од њих било и понудилац, односно ставило понуду
за куповину непокретности. Сходно наведеном, најповољнији и једини понудилац био је: Давид Ћулафић из
Панчева, ул.Книћанинова бр. 60/8, коме је непокретност и додељена.

Прихвативши његову понуду као пуноважну, јавни извршитељ је истом доделио непокретност за
понуђену и прихваћену цену у износу од 1.194.613,20 динара, уз потребне налоге у складу са законом, а у
погледу исплате купородајне цене (наложена је исплата разлике између понуђене и прихваћене купопродајне
цене и уплаћеног јемства, а у износу од 1.023.613,20 динара) и уз претњу законом прописаних последица
пропуштања у складу са законом. Понуда купца је узета за пуноважну, прихваћена је од стране јавног
извршитеља те је објављено да је купац Давид Ћулафић из Панчева, ул.Книћанинова бр. 60/8, једини и тако и
најповољнији понуђач.

Овим закључком јавни извршитељ је одлучио о додели предметне непокретности купцу као
најповољнијем понуђачу, дајући разлоге за овакву одлуку у складу са законом.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ ПАРАЋИН, дана 11.03.2020.године, И.И.144/2019

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

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

_______________________
Иван Јездовић

Д-на:
- извршном повериоцу, преко пуномоћника (С-5),
- извршном дужнику (С-5)+ обавештење + уколико се не уручи истакнути на https://etabla.sud.rs/
- купцу: Давид Ћулафић из Панчева, ул.Книћанинова бр. 60/8 (С-5),
- огласна табла Коморе Јавних извршитеља уз допис (С-5),
- огласна табла интернет странице Коморе Јавних извршитеља
http://www.komoraizvrsitelja.rs/oglasna_tabla/table_org_old.php ,
- а/а ЈИ

https://etabla.sud.rs/
http://www.komoraizvrsitelja.rs/oglasna_tabla/table_org_old.php

