
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАСНА ЏУДОВИЋ (раније Анђелић) 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ 

ВИШЕГ СУДА У НОВОМ САДУ 

И ПРИВРЕДНОГ СУДА У НОВОМ САДУ 

Нови Сад, Железничка бр. 42/1 

посл. бр. И.И. 226/2018 

дана 24.07.2019. године 

 

Јавни извршитељ Јасна Џудовић именована за подручје Вишег суда у Новом Саду у предмету 

извршног повериоца "SBERBANK SRBIJA" a.d. Beograd, Београд, ул. Булевар Михајла 

Пупина бр. 165г, МБ 07792247, ПИБ 100000354, чији је пуномоћник адв. Немања Алексић, 

21101 Нови Сад, Грчкошколска бр. 1, а против извршних дужника Ана Валенћик, Пивнице, 

ул. Петра Драпшина бр. 48, ЈМБГ 0406950805117 и Јанко Валенћик, Пивнице, ул. Петра 

Драпшина бр. 48, ЈМБГ 0202950800080, чији је пуномоћник адв. Александар Трифуновић, 

Бачка Паланка, Блок Партизан, ЗЦ City, сходно чл. 184, 185 и 189 Закона о извршењу и 

обезбеђењу ( Сл. Гласника бр. 106/15) дана 24.07.2019. године доноси 

 

         З А К Љ У Ч А К 
 

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО 

ИЗБОРУ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА након две неуспеле јавне продаје и то : 

 

-Земљиште под зградом-објектом, површине 1а47м2, Петра Драпшина 48,број зграде 1, на 

парцели 2493, уписан у лист непокретности 371 к.о. Пивнице,  

- Земљиште под зградом-објектом, површине 35м2, Петра Драпшина 48,број зграде 2, на 

парцели 2493, уписан у лист непокретности 371 к.о. Пивнице, 

- Земљиште под зградом-објектом, површине 48м2, Петра Драпшина 48,број зграде 3, на 

парцели 2493, уписан у лист непокретности 371 к.о. Пивнице, 

- Земљиште под зградом-објектом, површине 39м2, Петра Драпшина 48,број зграде 4, на 

парцели 2493, уписан у лист непокретности 371 к.о. Пивнице, 

- Земљиште под зградом-објектом, површине 26м2, Петра Драпшина 48,број зграде 5, на 

парцели 2493, уписан у лист непокретности 371 к.о. Пивнице, 

- Земљиште уз зграду-објекат, површине 5а00м2, Петра Драпшина, на парцели 2493, уписан у 

лист непокретности 371 к.о. Пивнице 

- Њива 1 класе, површине 3а41м2, на парцели 2493, уписана у лист непокретности 371 к.о. 

Пивнице,  

- Породична стамбена зграда, број зграде 1, ул. Петра Драпшина 48, Пивнице, изграђена на 

парцели 2493, уписана у лист непокретности 371 к.о. Пивнице, 

- Помоћна зграда, број зграде 2, ул. Петра Дрпшина, изграђена на парцели 2493 , уписана у 

лист непокретности 371 к.о. Пивнице,  

- Помоћна зграда, број зграде 3, ул. Петра Драпшина, изграђена на парцели 2493, уписана у 

лист непокретности 371 к.о. Пивнице,  

- Помоћна зграда, број зграде 4, ул Петра Драпшина, изграђена на парцели 2493, уписана у 

лист непокретности 371 к.о. Пивнице, 

- Помоћна зграда, број зграде 5, ул. Петра Драпшина, изграђена на парцели 2493, уписана у 

лист непокретности 371 к.о. Пивнице, 

све у власништву извршних дужника, 



 

II На непокретности која је предмет продаје, сходно писменим исправама које су учесници у 

поступку доставили јавном извршитељу до доношења закључка којим је утврђена вредност 

предметне непокретности и према стању у катастру непокретности, не постоје права трећих 

лица која не престају продајом, нити стварне и личне службености и стварни терети које 

купац преузима. Непокретности се продају слободне од лица и ствари. Није познато да ли 

неко живи у предметној непокретности. 

 

III Вредност непокретности описаних у ставу 1. овог износи 2.481.845,10 динара, а утврђена 

је закључком посл. бр. И.И. 226/2018 од дана 30.10.2018. године на основу процене, извршене 

од стране стручног лица у априлу 2018. године. 

 

IV ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована  лица  да  писменим путем поднесу  понуде  за  куповину  

непокретности непосредном погодбом у року од 30 дана од дана објављивања овог закључка 

на огласној табли Коморе јавних извршитеља и да приступе у канцеларију Јавног 

извршитеља ради закључења уговора о непосредној погодби уз претходну најаву јавном 

извршитељу на бр. тел. 021/66-14-638, а најкасније до 26.08.2019. године, у 14 часова. 

 

V Непосредно пре закључења уговора о продаји купац је дужан да јавном извршитељу 

достави доказ о извршеној уплати јемства у износу од 10% од процењене вредности 

непокретности,  и  то  уплатом  на  наменски рачун  јавног  извршитеља  бр. 285-

2210310000038-81  који  се  води  код  SBERBANK  СРБИЈА  А.Д.  БЕОГРАД  са  позивом  на  

број предмета И.И 226/2018. 

 

VI Продајна цена је предмет договора између страна у купопродајном уговору и за њу се не 

тражи сагласност извршног дужника, извршни поверилац се сматра намиреним у висини 

постигнуте цене осим ако је постигнута цена нижа од 30% процењене вредности 

непокретности, када  се извршни поверилац сматра намиреним у износу од 30% процењене 

вредности непокретности. 

 

VII Уговор о продаји може да се закључи у року од 30 дана од дана објављивања овог 

закључка на  огласној  табли Коморе  јавних  извршитеља. 

 

VIII Обавештава се купац да рок за плаћање купопродајне цене не може бити дужи од 15 

дана од дана доношења закуљчка о додељивању непокретности, а који се доноси одмах после 

закључења уговора о продаји. 

 

IX Уговор о продаји непокретности непосредном погодбом  закључују у писменом облику 

купац и јавни извршитељ, у име и за рачун извршног дужника или лице које обавља 

комисионе послове продаје, у своје име а за рачун извршног дужника. Уговор се доставља 

порсекој управи и јединице локалне самоуправе, према месту налажења непокретности. 

 

X Овај закључак објавиће се на огласној табли Коморe јавних извршитеља дана 24.07.2019. 

године. 

 

Поука о правном леку:                                                           Заменик јавног извршитеља: 
Против овог закључка 

није дозвољен приговор.                                                                Мина Анђелић 
 

 

 


