
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ САША ШЕКУЉИЦА 

Именован за подручје Вишег и Привредног суда у Сремској Митровици 

Стара Пазова, ул. Ћирила и Методија бр. 44-46, спрат 3, стан бр. 1 

Тел.: 022/860-436; 064/0551271 

Посл. бр.: И.И– 32/19 

Дана : 08.11.2019. године 

 

Јавни извршитељ Саша Шекуљица у извршном поступку извршног повериоца Центар за 

социјални рад општине Стара Пазова, ул. Ћирила и Методија бр. 18, МБ: 08150605, 

ПИБ: 100486090 против извршног дужника Недељко Савановић из Мркоњић Града, село 

Подбрдо бб, Република Српска, ЈМБГ: 0409966103286, у поступку спровођења 

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

482/18 од 16.04.2019. 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  уписане у Лист непокретности бр. 4587 К.О. Стара 

Пазова, и то: 

њива 3. класе на катастарској парцели бр. 3081/2, ул. Јана Хуса, градско грађевинско 

земљиште површине 1 а 08 м
2
 

- њива 3. класе на катастарској парцели бр. 3081/222, ул. Јана Хуса бр. 10, градско 

грађевинско земљиште површине 4 а 31 м
2
 

које се налазе у приватној својини извршног дужника Недељко Савановић из Мркоњић 

Града, село Подбрдо бб, Република Српска, ЈМБГ: 0409966103286, са обимом удела 1/1, 

најповољнијем понудиоцу Никола Млађан из Нове Пазове, ул. Петра Кочића бр. 15, лк. 

бр. 005123088 издата од ПС у Старој Пазови за понуђену цену од 666.179,74 динара. 

 

II НАЛАЖЕ СЕ Никола Млађан из Нове Пазове, ул. Петра Кочића бр. 15, као 

најповољнијем понудиоцу, да на име купопродајне цене уплати разлику између 

положеног јемства и излицитиране цене, у износу од 571.011,21 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-32/19. 

III  Уколико купац не уплати напред наведену цену у року од 15 дана јавни извршитељ 

ће утврдити да јавно надметање није успело и из уплаћеног износа јемства подмириће се 

трошкови јавног надметања. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог закључка није дозвољен                                     ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

правни лек                                                                                      Саша Шекуљица 

 

 

                                                                                                   

 

 



 


