РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
АЛЕКСАНДАР ТОДОРОВИЋ
КРАГУЈЕВАЦ
Николе Пашића бр. 7/I/15
Телефон: 034/209-242
Број предмета: И.И-А96/2016
Дана: 14.08.2019. године
број предмета суда: И-6910/2013
Јавни извршитељ Александар Тодоровић, Крагујевац, у извршном предмету извршног
повериоца EUROBANK AD, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10, МБ 17171178, ПИБ 100002532,
чији је пуномоћник адв. Александар Ђорђевић, Београд, Кумодрашка 103/2, против извршног
дужника Верољуб Мајсторовић, Београд, ул. Тетовска бр. 63/33, ЈМБГ 1002951720018, чији је
пуномоћник адв. Војислав Станарчић, Крагујевац, ради намирења новчаног потраживања
извршног повериоца, на основу чл. 545. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник
РС“, број 106/15) а у вези са чл.36, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 и 130.Закона о
извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, број 31/2011, 99/2011 – др. закон, 109/2013 –
одлука УС, 55/2014 и 139/2014), донео је дана 14.08.2019. године
ЗАКЉУЧАК
I ОДРЕЂУЈЕ СЕ прва јавна продаја непокретности по Решењу о извршењу Основног
суда у Крагујевцу И-6910/2013 од 19.02.2013. године, чија укупна вредност је процењена и
утврђена дана 19.07.2019. године у укупном износу од 41.400,00 евра у динарској
противвредности и то:
-

Породична стамбена зграда број 1, спратности ПР1, као објекат изграђен без
одобрења за градњу, у државини извршног дужника са обимом удела 1/1, која зграда
се налази у ул. Петра Драпшина бр. 63, Крагујевац, површине у габариту 56м2,
изграђена на КП бр. 11072, са земљиштем под зградом-објектом површине 56м2,
која парцела је у власништву Републике Србије и на којој парцели извршни
дужник има право коришћења са уделом од по 916/2493, све уписано у ЛН бр. 9504
КО Крагујевац 3 - процењена и утврђена вредност 3.400,00 евра у динарској
противвредности

-

Породична стамбена зграда број 2, спратности ПР1+ПК1, објекат који има
одобрење за градњу, у својини извршног дужника са обимом удела 1/1, која зграда се
налази у ул. Петра Драпшина бр. 63/1, Крагујевац површине у габариту 134м2,
изграђена на КП бр. 11072, са земљиштем под зградом-објектом површине 134м2,
која парцела је у власништву Републике Србије и на којој парцели извршни
дужник има право коришћења са уделом од по 916/2493, све уписано у ЛН бр. 9504
КО Крагујевац 3 - процењена и утврђена вредност 38.000,00 евра у динарској
противвредности

II Наведена непокретност је слободна од лица и ствари, на непокретности после продаје не
остају права трећих лица, стварне и личне службености и стварни терети за купца.
III ПРОДАЈА ће се обавити усменим јавним надметањем, а прво јавно надметање ће се
одржати дана 13.09.2019. године у 12 часова у канцеларији овог јавног извршитеља
Крагујевац, Николе Пашића бр. 7/I/15.
IV На првом јавном надметању почетна цена износи 60% од процењене вредности
непокретности.
V Понуђач са највећом понудом дужан је да плати цену за непокретност најкасније у року
од 15 (петнаест) дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности, што ако не
учини у наведеном року, непокретност ће бити додељена другом по реду понудиоцу, односно
трећем по реду понудиоцу ако други по реду понуђач не плати понуђену цену у у року који ће
бити одређен посебним закључком овог јавног извршитеља и тако редом док се не исцрпе сви
понудиоци са списка.
VI Заинтересована лица дужна су да пре одржавања јавног надметања на име јемства
уплате 10% од процењене вредности непокретности на наменски рачун овог јавног извршитеља
број 265-3310310002158-82 са позивом на број И.И-А96/2016, најкасније 3 (три) дана пре
одржавања првог усменог јавног надметања.
VII Лица која претходно нису положила јемство на начин и у року као у ставу VI изреке,
не могу учествовати на овом јавном надметању.
VIII Непокретности се могу видети уз претходну најаву јавном извршитељу и могу се
разгледати непосредно на лицу места сваког радног дана у периоду од 10,00 часова до 14,00
часова.
IX Трошкови извршења падају на терет извршног дужника.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог закључка нијe дозвољен приговор.
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

___________
Александар Тодоровић
Дн-а
-Пуномоћнику извршног повериоца
-Пуномоћнику извршног дужника
-Основном суду у Крагујевцу за огласну таблу и интернет страницу (информатичару)

