
Република Србија
Јавни извршитељ Филип Станковић
Панчево, Стевана Шупљикца бр. 99/1
Посл. Бр. ИИ 162/20
Дана: 15.04.2021. године

Јавни  извршитељ  Филип  Станковић,  у  извршном  поступку  извршног  повериоца  Далибор
Илијевски,  Глогоњ,  ул.  4.  октобра  бр.  39,  чији  је  пуномоћник  адв.  Петар  Коковић,  против
извршног дужника  Горан Маћеј,  Сефкерин, ул. Жарка Зрењанина бр. 72,  Слободан Кравар,
Сефкерин,  ул.  Партизанска  бр.  9,  на  основу Решења о  извршењу Основног  суда у  Панчеву
18ИИ-382/2020 од 09.07.2020. године, ради наплате новчаног потраживања на име главног дуга
у износу  од  120.000,00 динара,  у  складу  са  одредбом чл.  154  и  187.  Закона  о  извршењу и
обезбеђењу (Сл. гласник РС 106/2015 и 54/19) дана 15.04.2021. год доноси:

З А К Љ У Ч А К

ОДРЕЂУЈЕ  СЕ   ПРОДАЈА  НЕПОКРЕТНОСТИ  непосредном  погодбом  по  споразуму
странака и сувласника, следеће непокретности: 

1 Која је уписана у лист непокретности 3971 Нови Београд
и то на посебном делу објекта;  Гаража,  број  посебног дела објекта  107,  евиденцијски број
посебног дела објекта 13, једно гаражно место, површине 11m², приземље,

наведени посебан део се налази у објекту број 1, на парцели 4860.

На наведеном посебном делу право сусвојине имају:
1. Снежана Кравар, Сефкрин, Милана Ујевића 1, обим удела 1/3
2. Дејан Кравар, Сефкерин, Милана Ујевића бб, обим удела 1/3
3. извршни дужник Слободан Кравар, обим удела 1/3

Снежана Кравар и Дејан Кравар дали су сагласнот, у складу са чланом 154, став 2, да се цела
описана непокретност прода.

Купац непокретности може бити искљуливо Ана Кулић из Београда, Нови Београд, улица Јурија
Гагарина бр. 90, ЈМБГ:2712980786029.

Рок за закључење Уговора о непосредног погодби износи 20 дана од дана објављивања овог
закључка, на електронској огласној табли Коморе јавних извршитеља

Цена износи 1.035.186,00 динара, а рок за плаћање цене не може бити дужи од 15 дана од дана
доношења Закључка о додељивању непокретности.

Јавни извршитељ нема сазнања да ли је непокретност слободна од лица и ствари.



Не постоје права трећих лица која остају на непокретности и после њене продаје.

Не постоје стварне и личне службености, нити стварни терети које купац преузима.

Не постоје носиоци права прече куповине.

Процењена  вредност  непокретности  износи  1.035.186,00  динара  и  процена  је  утврђена
Закључком ИИ 162/2020 од 15.04.2021. године.

Јемство, у износу од 15% процењене вредности непокретности, купац  полаже непосредно пре
закључења уговора о продаји,  што износи 155.277,90 РСД. Јемство се уплаћује на неменски
рачун Јавног извршитеља Филипа Станковића 200-2807711301844-42, са позивом на броја ИИ
162/20.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог закључка није дозвољен 
приговор.

Јавни извршитељ Филип
Станковић

____________________________
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