
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ  ИСИДОРА РАНКОВИЋ
БЕОГРАД
Ул. Максима Горког бр. 73
Посл.бр. 8 И.Ии. 1427/17                                  
Дана: 18.02.2020.  године

Јавни  извршитељ Исидора  Ранковић у извршном предмету извршног повериоца  ADDIKO BANK a.d.
Beograd,  Београд,  Булевар  Михаила  Пупина  6  коју  заступа  адвокат  Јовићевић  Јелена  из  Београда,
Дечанска 23 против извршног дужника Јовановић Јелене из Београда, Мокролушка 164, доноси следећи:

З А К Љ У Ч А К

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРОДАЈА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ по избору извшрног повериоца и то:

- Земљиште на кат. Парц. 973/7 повшрине 2а 52м2 и породична стамбена зграда уписана под бр. 1
Степашиновац, све уписано у лист непокретности бр. 5541 Ко Рипањ.

(Напомена  проценитеља:  Приликом  теренске  контроле,  утврђено  је  да  стање  у  уписаној  власничкој
документаицји не кореспондира са стањем затеченим на лицу места, тачније у власничкој документаицји
уписана је породична стамбена зграда -бр.згр. 1, спрратност Пр, док је на лицу места затечена породична
стамбена  зграда,  спратности  ПО+Пр+Пк.  Према власничкој  документацији  уписана  је  повшрина  под
објекот 38м2, док је на лицу места извршене премер непокретности и измерена је површина подрума
20,5м2, приземља 42,52 м2, поткровља 42,52м2, што укупно износи 105,54 м2. Етажа поткровља није
завршена и у фази је грубих  грађевинских  радова,  а  фасадрески радови нису  урађени на  компленом
објекту. Обејкат је у врло лошем стању, промећен је дефект на спољном зиду етаже покровља, што може
довести до нестабилности и урушавања предметне етаже, као и саме кровне конструкције.

Непокретност није слободна од лица и ствари.

На непокретности не постоје права трећих лица која не престају продајом, службености као ни стварни
терети које купац преузима.

Тржишна односно процењена вредност  непокретности утврђена је  закључком Посл.бр.  8  И.Ии.
1427/17 од 27.06.2018. године и износи: 1.542.492,42 динара.

Цена непокрености на непосредној погодби се слободно уговара, односно ствар је договора између купца
и извршног повериоца односно њиховог пуномоћника. Рок за плаћање цене је 15 дана од дана доношења
закључак о додељивању а који ће бити донет одма закључивања уговора  о непосредној погодби. Ако је
уговорена цена нижа од 30% процењене вредности,  извршни поверилац ће се сматрати намиреним у
висини од 30% процењене вредности.

Купац је дужан пре закључења уговора да уплати износ од 10% вредности непокретности на име јемства.

Рок за закључење уговора је 30 дана од дана објављивања овог закључка на огласној табли коморе јавних
извршитеља  односно  до  25.03.2020.  године.  Уговор  се  може  закључити  након  истека  15  дана  од
објављивања  на  огласној  табли  коморе  односно  од  11.03.2020.   Ако  након  наведеног  рока  не  буде
закључен уговор о продаји непосредном погодбом јавни извршитељ ће утврдити да непокретност није
продата  непосредном погодбом по избору извршног повериоца и позваће извршног повериоца да у року
од  8  дана  захтева  намирењем преносом  права  својине  под  претњом  обуставе  извршног  поступка.  У
случају  преноса  права  својине  извршни  поверилац  се  сматра  намирен  у  висини  од  50%  процењене
вредности непокрености.

        О б р а з л о ж е њ е

Како  је  извршни  поверилац  након  2  неуспешна  јавна  надметања  поднеском  предложио  продају
непокретности непосредном погодбом , јавни извршитељ је применом одредбе чл. 170 и 189 Закона о
извршењу и обезбеђењу донео одлуку као у изреци овог закључка

ПРАВНА ПОУКА: ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
Против овог закључка 
није дозвољен приговор    Исидора Ранковић        


