
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НИНА КИУРСКИ 

Ваљево,  Карађорђева бр. 111, спрат 2 

014/244-263, 069/289-05-02 

Посл.бр.  ИИв - 151/2020 

Дана:  18.01.2021. године 

 

Јавни извршитељ НИНА КИУРСКИ, у извршном поступку извршног повериоца ЕРСТЕ 

БАНК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД, НОВИ САД, БУЛЕВАР 

ОСЛОБОЂЕЊА 5 , и други кога заступа адв. АЛЕКСИЋ НЕМАЊА, НОВИ САД, ул. 

ГРЧКОШКОЛСКА 1 против извршног дужника МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ, БАЧКИ 

ПЕТРОВАЦ- ГЛОЖАН, ПАРТИЗАНСКА 35, ЈМБГ: 1608987770025 ради спровођења 

извршења одређеног Решењем о извршењу Суда - ОСНОВНИ СУД У УБУ, Ив - 105/16 

од 10.06.2016. године, доноси следећи 

З А К Љ У Ч А К 

I - ПРОДАЈE СЕ НЕПОКРЕТНОСТ У СВОЈИНИ ИЗВРШНОГ ДУЖНИКА МИЛОШ 

МИЛОШЕВИЋ, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ- ГЛОЖАН, ПАРТИЗАНСКА 35, ЈМБГ: 

1608987770025, са обимом удела од по 1/1, уписана у ЛН број 510 КО МУРГАШ и то:  

- Породична стамбена зграда, приземна етажа 1, површине 56 м2, са 

пољопривредним земљиштем на к.п. бр. 1099/2 - Кладница, коју чини: земљиште под 

зградом - објектом, површине 56 м2 и земљиште уз зграду - објекат, површине 49.44а, 

II - На непокретности која је предмет продаје нема уписаних терета. 

III - Вредност непокретности којa се продајe утврђена је у износу од 1.944.000,00 

динара 

на првом надметању почетна цена износи 60% од процењене вредности, а на другом 

надметању почетна цена не може бити нижа од 30% од процењене вредности. 

IV - Купац коме се додели непокретност дужан је да положи цену, по којој се иста прода 

у року од 15 дана, од дана закључења  јавне продаје на којој је купцу додељена 

непокретност. 

V - Продаја ће се обавити ПРВИМ УСМЕНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ дана 

18.02.2021. године у 14.00 часова, у канцеларији јавног извршитеља Нине Киурски, ул. 

Карађорђева бр. 111, Ваљево. 



VI - Заинтересованим лицима за куповину непокретности дозволиће се да у прикладно 

време разгледају предметну непокретност а на основу писменог предлога. 

VII - Заинтересовани купци су обавезни да пре одржавања јавног надметања, уплате на 

име јемства 10% од процењене вредности  на име одређене непокретности, на наменски 

рачун јавног извршитеља Нине Киурски из Ваљева, ул. Карађорђева бр. 111, бр. 160-

441288-68 код Banca Intesa а.д. Београд, са напоменом „јемство за учествовање на првом 

јавном надметању у предмету пословни број И.Ив. 151/20" 

VIII - Заинтересовани купци су дужни да на јавној продаји доставе доказ о уплаћеном 

јемству, а лица која претходно нису положила јемство не могу учествовати на јавном 

надметању. 

VIII - У случају да на јавној продаји учествује више лица са уплаћеним јемством, а 

извршитељ додели предметну непокретност најповољнијем понуђачу, јемство другог и 

трећег понуђача се задржава, до уплате укупног износа купопродајне цене од стране 

најповољнијег понуђача у року од 15 дана. 

VIII – Истицањем овог закључка на огласној табли Суда и објављивањем на интернет 

страници суда, позивају се заинтересовани купци да учествују у надметању. 

 

                                                                                        

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Јавни извршитељ 

Против овог закључка није дозвољен _________________________ 

правни лек у смислу чл. 39. ст. 7. ЗИО. НИНА КИУРСКИ 
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