
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БРАТИСЛАВ ФИЛИПОВИЋ 

ИМЕНОВАН ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ И ПРИВРЕДНОГ 

СУДА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

22320 Инђија, ул. Војводе Степе бр. 8, локал бр. 13 

Тел./Факс: 022/560-896 

Посл. Бр. ИИ 11/17 

Дана: 02.03.2020. године 

 

Јавни извршитељ Братислав Филиповић, поступајући у извршном предмету 

извршног повериоца Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Нови Сад, ул. Трг слободе бр. 5, МБ 

08603537, ПИБ 100584604, кога по пуномоћју заступају Снежана Кнежевић Бојовић и Биљана 

Пантић Пиља, адвокати из Новог Сада, против извршног дужника Стојановић Миленка из 

Шида, ул. Филипа Вишњића бб, ради намирења новчаног потраживања одређеног Решењем о 

извршењу Основног суда у Шиду, посл. бр. ИИ-31/17 од 15.03.2017. године извршењем на 

непокретности извршног дужника, доноси: 

       

З А К Љ У Ч А К 

 

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ прва продаја непокретности на усменом јавном надметању, уписаној у 

лист непокретности брoj 2491 к.о. Шид, и то следеће непокретности: 

- број парцеле 4904, у улици Филипа Вишњића у Шиду, број зграде 1, која представља 

стамбено - пословну зграду спратности П+Пк, која се састоји од две етаже, приземља 

које чини пословни простор - једна просторија пољопривреде, корисне површине 148м2 

и поткровља које чини двособан стан корисне површине 138м2, објекат је преузет из 

земљишних књига, као и земљиште под зградом - објектом, површине 1а 85м2 које 

чини земљиште у грађевинском подручју, 

- број парцеле 4904, у улици Филипа Вишњића у Шиду, број зграде 2, која представља 

зграду пољопривреде спратности П+0, укупне бруто површине 54м2, објекат је преузет 

из земљишних књига, као и земљиште под зградом - објектом површине 54м2 које чини 

земљиште у грађевинском подручју, 

- број парцеле 4904, у улици Филипа Вишњића у Шиду, број зграде 3, која представља 

помоћну зграду, спратности П+0, укупне бруто површине 310м2, објекат је преузет из 

земљишних књига, као и земљиште под зградом - објектом, површине 3а 10м2, 

- број парцеле 4904, у улици Филипа Вишњића у Шиду, земљиште уз зграду – објекат, 

површине 5а 00м2, 

- број парцеле 4904, у улици Филипа Вишњића, њива 1. класе, површине 85а 43м2, које 

представља земљиште у грађевинском подручју. 

Предметне непокретности чине јединствену целину и налазе се у приватној својини 

извршног дужника Миленка Стојановића из Шида, Филипа Вишњића бб, са обимом удела 1/1. 

Све наведено уписано у лист непокретности бр. 2491 к.о. Шид и извештај судског 

вештака Момчиловић Предрага од 09.06.2017. године. 

Предметне непокретности нису слободне од лица и ствари. 

На предметним парцелама, поред наведених објеката постоје објекти (зграда и силоси) 

који су у ванкњижном власништву и за које је, према подацима Општине Шид, општинске 

управе, одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, службе за 

урбанизам, обједињену процедуру и заштиту животне средине, поднет захтев за издавање 

грађевинске дозволе, а затим и захтев за легализацију објеката који су бесправно изграђени на 

катастарској парцели бр. 4904 к.о. Шид и за које се у складу са Законом о озакоњењу објеката, а 



на основу решења о рушењу грађевинског инспектора, води поступак озакоњења објеката 

бесправно изграђених и ти објекти нису предмет ове јавне продаје. 

 

2. Увидом у спис предмета, као и подацима које су странке учиниле доступним јавном 

извршитељу, на непокретности које су предмет продаје не постоје уписане личне или стварне 

службености, као ни права трећих лица која на непокретности остају и после њене продаје. 

На непокретностима које су предмет продаје постоје уписани следећи терети: 

1) лист непокретности бр. 2491 к.о. Шид, парцела бр. 4904: 

04.12.2008. године, на основу заложне изјаве оверене пред Општинским судом у Шиду 

ОВ.7891/2008 дана 24.11.2008. године уписује се заложно право – извршна вансудска хипотека 

на непокретности Стојановић Миленка из Шида, ул. 1. Маја бр. 84, као заложни дужник, у 

корист Војвођанске банке а.д. Нови Сад филијала Шид, ради обезбеђења уредног измирења 

обавеза по уговору о дугорочном кредиту за инвестиције број 01-4/6-08, закљученим дана 

24.11.2008. године између банке и Земљорадничке задруге „Либелула“ из Шида на износ од 

270.000,00 еура у динарској противвредности по куповном тржишном курсу банке за девизе на 

дан реализације кредита, саа роком отплате до 60 месеци од дана реализације кредита, са 

каматом сагласно наведеном уговоруу актима пословне политике банке. 

    

3. Продаја ће се обавити усменим јавним надметањем, а јавно надметање ће се обавити 

дана 01.04.2020. године у 11.00 часова, у канцеларији јавног извршитеља Братислава 

Филиповића у Инђији, ул. Војводе Степе бр. 8 локал бр. 13.  

Процењена вредност непокретности износи 31.621.460,45 динара, на дан процене 

09.06.2017. године. 

На првом надметању почетна цена чини 70% од процењене вредности непокретности, 

односно, почетна цена износи 22.135.022,31 динара 

 

4. Разгледање предметних непокретности одређује се дана 30.03.2020. године у времену од 

12.00 до 13.00 часова, у коме ће лицима заинтересованим за куповину бити омогућено да 

разгледају предметну непокретност, а уз претходну консултацију са јавним извршитељем. 

 

5. Заинтересовани купци су обавезни да пре одржавања јавног надметања уплате на име 

јемства износ од 10% од процењене вредности предметне непокретности односно износ од 

3.162.146,04 динара, на наменски рачун јавног извршитеља Братислава Филиповића број 285-

2070310000020-59 који се води код банке Сбербанк Србија а.д. Београд, са напоменом „јемство 

за учествовање на јавном надметању у предмету посл. бр. И.И-11/2017“. 

 

6. Заинтересовани купци су обавезни да на јавном надметању доставе доказ о уплаћеном 

јемству. 

На јавном надметању могу као понудиоци да учествују само лица која су положила 

јемство до објављивања јавног надметања. 

 Извршни поверилац и заложни поверилац не полажу јемство ако њихова потраживања 

досежу износ јемства и ако би, с обзиром на њихов редослед намирења и процењену вредност 

непокретности, износ јемства могао да се намири из продајне цене. 

 

7. 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 непокретност додељена. 

 

8. Понудиоцима чија понуда није пуноважна или која није прихваћена јемство се враћа 

одмах после закључења јавног надметања.  

Другом и трећем по реду понудиоцу враћа се јемство кад најповољнији понудилац 

плати понуђену цену у року, а трећем по реду понудиоцу и кад други по реду понудилац плати 

понуђену цену у року. Из јемства понудиоца који није платио понуђену цену намирују се 

трошкови јавног надметања и разлика између цене коју је он понудио и плаћене цене.  

Ако прва три понудиоца не плате понуђену цену у року, из њиховог јемства намирују се 

трошкови другог јавног надметања и разлика у цени постигнутој на првом и другом јавном 



надметању.  

Исто важи и ако је ималац права прече куповине изјавио да купује непокретност под 

истим условима као најповољнији понудилац. 

 

9. Споразум странака о продаји непокретности непосредном погодбом могућ је у распону 

од објављивања закључка о продаји непокретности на јавном надметању, па до доношења 

закључка о додељивању непокретности после јавног надметања или доношења закључка којим 

се утврђује да друго јавно надметање није успело.  

Споразум није дозвољен док траје јавно надметање, а ако се непокретност прода на 

првом јавном надметању, док се не утврди да оно није успело иако је ствар продата. После тога, 

споразум је опет дозвољен док не почне друго јавно надметање. 

 

10. Купац сноси све трошкове такси и преноса, а ради преноса права власништва. 

 

11. Закључак о продаји непокретности на јавном надметању објавиће се на огласној табли 

Коморе јавних извршитеља. 

Странка може о свом трошку да објави закључак у средствима јавног обавештавања и 

да о закључку обавести посреднике у продаји. 

 

 

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 

 

_________________________ 

Братислав ФИЛИПОВИЋ 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог закључка није дозвољен приговор. 

 


