
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ САША ШЕКУЉИЦА 

Именован за подручје Вишег и Привредног суда у Сремској Митровици 

Стара Пазова, ул. Змај Јовина 15/4 

Тел.: 022/311-890; 064/0551271 

Посл. бр.: И.И– 7/19 

Дана : 09.07.2019. године 

 

Јавни извршитељ Саша Шекуљица у извршном поступку извршног повериоца Savka 

Mehlem из Немачке, ул. Sonnenweg бр. 22, Hohr-Grenzhausen, чији су пуномоћници 

Ђурић Биљана, Ђурић Драган и Рађеновић Оља, адвокати из Старе Пазове против 

извршног дужника Neddi Čortanovački из Војке, ул. Цара Душана бр. 8, чији је 

пуномоћник Бранислав Парезановић, адвокат из Војке, у поступку спровођења 

извршења одређеног решењем о извршењу Основног суда у Старој Пазови, посл. бр. Ии-

591/18 од 21.02.2019. године, применом одредби члана 493., 180. и 181. Закона о 

извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 106/2015, 106/2016 - аутентично 

тумачење и 113/2017 - аутентично тумачење), доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК O ДОДЕЉИВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

 

I ДОДЕЉУЈУ  СЕ  непокретности уписанe у Листу непокретности бр. 721 К.О. Војка 

које се налазе у приватној својини извршног повериоца са обимом удела 7/12 и 

извршног дужника са обимом удела 5/12, и то: 

- породична стамбена зграда, бр. зграде 1, ПР 1, објекат изграђен без одобрења за 

градњу, која се налази у Војки, ул. Војводе Мишића бр. 77, саграђена на 

катастарској парцели бр. 2500, земљиште у грађевинском подручју укупне 

површине 5 а 85 м
2
, које земљиште је под зградом-објектом површине 85 м

2
 и 

земљиште уз зграду-објекат површине 5 а 

- њива 3. класе на катастарској парцели бр. 2500, земљиште у грађевиском 

подручју површине 1 а 63 м
2
 

- њива 3. класе на катастарској парцели бр. 2501, земљиште у грађевиском 

подручју површине 3 а 06 м
2
 

- њива 3. класе на катастарској парцели бр. 2502, земљиште у грађевисном 

подручју површине 23 а 67 м
2
 

 

најповољнијем понудиоцу - извршном повериоцу као купцу Savka Mehlem из Немачке, 

ул. Sonnenweg бр. 22, Hohr-Grenzhausen, за понуђену цену од 1.766.550,00 динара. 

 

II НАЛАЖЕ СЕ Savka Mehlem из Немачке, ул. Sonnenweg бр. 22, Hohr-Grenzhausen, као 

најповољнијем понудиоцу, да на име купопродајне цене уплати разлику између висине 

вредности свог сувласничког удела и излицитиране цене, у износу од 736.651,35 динара 

у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности  на 

депозитни рачун јавног извршитеља бр. 205-0000000247770-89 који се води код 

Комерцијалне банке а.д. Београд, са позивом на број предмета И.И-7/19. 

III  Уколико најповољнији понудилац - извршни поверилац као купац не уплати напред 

наведену цену у року од 15 дана јавни извршитељ ће донети закључак којим се закључак 

о додели најповољнијем понудиоцу ставља ван снаге и предметну непокретност 

доделити понудиоцу који је понудио непосредно нижу цену од најповољнијег 



понудиоца (други по реду понудилац) извршном дужнику Neddi Čortanovački из Војке, 

ул. Цара Душана бр. 8, за износ од 1.585.280,20 динара, коју је други по реду понудилац 

оставрио на јавном надметању. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог закључка није дозвољен                                     ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

правни лек                                                                                      Саша Шекуљица 

 

 

                                                                                                   

 

 

 


