
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ 

СУДА У ЗРЕЊАНИНУ И ПРИВРЕДНОГ СУДА У 

ЗРЕЊАНИНУ 

ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ 

Посл.бр. И.И-168/2019 

Дана: 06.03.2020.  године 

Јавни Извршитељ Јасмина Трбовић Станковић за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног 

суда у Зрењанину, у извршном предмету извршног повериоца  ТЕНЕН Д.О.О. Ченеј, Ченеј, ул. Салаш 

бр. 101 б, МБ 08621497, ПИБ 100451019, чији је пуномоћник адв. Миодраг Војновић, Нови Сад, 

Јеврејска 2, , против извршног дужника Ђуро Грубишић, Банатско Карађорђево, ул. Солунских 

добровољаца бр. 66, ЈМБГ 1703959850016, ради наплате новчаног потраживања 1.357.833,83 динара, 

доноси следећи: 

З А К Љ У Ч А К 

О ПРВОЈ ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

ОГЛАШАВА СЕ ПРВА ЈАВНА ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ уписане у ЛН 1544 КО 

Банатско Карађорђево и то: 

-непокретности уписане у ЛН 1544 КО Банатско Карађорђево, на парцели 736/1, укупне 

површине 24а87м2, земљиште у грађевинском подручју, земљиште под зградом-објектом, 

приземна породична стамбена зграда, Солунских добровољаца 66, површине 68 м2, и 

земљиште уз зграду-објекат површине 5а00м2 и њива 2 класе површине 19а19м2 

-непокретности уписане у ЛН 1544 КО Банатско Карађорђево, на парцели 736/2, земљиште у 

грађевинском подручју, Солунских добровољаца, виноград 2 класе површине 336м2  

Све у власништву извршног дужника, приватна својина, обим удела 1/1 

Укупна процењена вредност наведених непокретности износи 17.000,00 евра у динарској 

противвредности на дан процене, односно у износу од 1.996.998,50 динара. 

Закључком овог јавног извршитеља број И.И-168/2019 од дана 14.11.2019. године утврђена је 

вредност непокретности извршног дужника и то 17.000,00 евра у динарској противвредности на дан 

процене, односно у износу од 1.996.998,50 динара.  

УТВРЂУЈЕ СЕ да на наведеној парцели постоји забележба заложног права у корист извршног 

повериоца. 

Продаја ће се одржати дана 02.04.2020.  године, у канцеларији овог јавног извршитеља, Кеј 2. 

октобра 13а, у 12 часова. 

Право учешћа имају сва заинтересована лица која положе јемство у износу од 199.699,85 динара на 

депозитни рачун јавног извршитеља 285-2250310000064-94 до дана 01.04.2020. године. 



Полагања јемства ослобођени су извршни поверилац и заложни извршни поверилац, ако њихова 

потраживања достижу износ јемства и ако би се, с обзиром на њихов ред првенства и утврђену вредност 

непокретности, тај износ могао намирити из куповне цене. 

Понудиоцима чија понуда није прихваћена, вратиће се јемство одмах по закључењу јавног 

надметања, осим за другог и трећег понуђача. 

На првом надметању почетна цена износи 70% од утврђене вредности непокретности, односно 

1.397.898,95 динара. 

Јавно надметање за продају непокретности одржаће се и ако буде присуствовао само један 

понудилац. Извршитељ може на предлог извршног повериоца или заложног извршног повериоца, 

одредити према околностима случаја да се јавно надметање за продају одложи, ако је присутан само 

један понудилац. 

Купац је дужан да понуђену цену положи код овог Јавног Извршитеља у року од 15 дана од дана 

одржане продаје, на депозитни рачун Извршитеља 285-2250310000064-94 који се води код SBERBANK 

СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД, након чега ће му се предати предметна непокретност. Купац сноси све 

трошкове на име такси и пореза у складу са важећим прописима, а ради преноса права власништва. 

Ако је купац извршни поверилац чије потраживање не достиже износ постигнуте цене на јавном 

надметању и ако би се, с обзиром на његов ред првенства, могао намирити из цене, дужан је да на име 

цене положи само разлику између потраживања и постигнуте цене. 

Ако понуђач са највећом понудом не положи продајну цену у остављеном року, Јавни Извршитељ 

ће прогласити продају том понуђачу без правног дејства и позвати другог по реду понуђача да купи ту 

непокретност. Ако ни он не положи цену, правила ће се применити и на трећег понуђача. 

Уколико нико не положи продајну цену, Јавни Извршитељ ће поступити у складу са ЗИО. Из 

положеног јемства тих понуђача измириће се трошкови нове продаје и надокнадити евентуално разлика 

између цене постигнуте на ранијој и новој продаји. 

На предлог извршног повериоца или извршног дужника датум, место и услови продаје објавиће се 

у средствима јавног информисања, о трошку предлагача. 

Заинтересована лица могу разгледати непокретности које се налазе у Банатском Карађорђеву, 

Солунских добровољаца 66, уз претходни договор термина разгледања са Јавним Извршитељем, а чије 

разгледање је извршни дужник дужан да омогући под претњом принудног разгледања 

На адреси Солунских добровољаца 66, Банатско Карађорђево извршни дужник има пријављено 

пребивалиште. 

 

ПРАВНА ПОУКА: 

Против овог закључка није дозвољен приговор 

 Ј А В Н И    И З В Р Ш И Т Е Љ 

______________ 

Јасмина Трбовић Станковић 

 


