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Јавни извршитељ Горан Милосавић, поступајући у извршном поступку  извршног повериоцaa
PROCREDIT BANK AD, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Београд - Нови Београд, ул. Милутина
Миланковића бр. 17,  МБ 17335677, ПИБ 100000215,  број  рачуна 908-0000000022001-32 који се
води код  банке  Narodna  Banka  Srbije  -  Beograd,  против  извршних дужника,  Милан Грба,  21000
НОВИ САД, ул. Хаџи Рувимова бр. 69,, Жељко Милојевић,  Кљајићево, ул. Мирка Поштића бр. 1,
Милица Митровић, Кљајићево, ул. Арсенија Чарнојевића бр. 3,  доноси

ЗАКЉУЧАК

ОГЛАШАВА СЕ  ПРВА јавна продаја путем усменог и јавног надметања,  и то:

 Њива 1. класе, Источна Градина, површине 1ха 13а и 60 м2 на парцaели 5691 КО Кљајићево .

-уписано у ЛН 1456 КО Кљаијћево

Утврђена  вредност  на  дан  процaене  (  18.11.2019.године)  износи  1.241.871,57  динара  док  почетна
вредност на првом јавном надметању износи  745.122,94 динара ( 60 % утврђене вредности).

________________________________________________________________________________________

 Њива 2. класе, Јагњево, површине 28а и 98м2 на парцaели 3796 КО Телечка.

 Њива 3.класа, Јагњево, површине 18а и 00м2 на парцaели 3796 КО Телечка. 

Утврђена вредност на дан процaене ( 18.11.2019.године) износи 473.130,78 динара док почетна вредност
на првом јавном надметању износи  283.878,47 динара ( 60 % утврђене вредности).

_______________________________________________________________________________________________

 Њива 2.класе  Јагњево, површине  1 ха 25а и 49м2 на парцaели 3798 КО Телечка

 Њива 3.класе  Јагњево, површине  61а и 50м2 на парцaели 3798 КО Телечка 

- све уписано у ЛН 975 КО Телечка

Утврђена  вредност  на  дан  процaене  (  18.11.2019.године)  износи  1.887.968,48  динара  док  почетна
вредност на првом јавном надметању износи  1.132.781,08 динара ( 60 % утврђене вредности).

_________________________________________________________________________________________

Укупна утврђена вредност непокретности износи 3.602.970,83 динара, а почетна цaена непокретности на
првој јавној продаји износи 60% од процaењене вредности и износи 2.161.782,50 динара.

Јавна  продаја  одржаће  се  дана  11.03.2020.  године  са  почетком  у  14:00  часова  у  канцaеларији  јавног
извршитеља у Србобрану, Трг Републике бр. 1, те се овим закључком позивате на продају.

Парцеле се засебно продају.

Право учешћа имају сва заинтересована лицaа која претходно положе јемство у износу од 1/10 укупно
утврђене  вредности непокретности за  коју  поднесу понуду које  су  предмет продаје  и  то  на  рачун јавног
извршитеља бр. 340-13002830-87 са позивом на број предмета И.И-750/2019-јемство.



  Понудиоцaу чија понуда није прихваћена вратиће се јемство одмах по закључењу јавног надметања, осим
за другог и трећег понуђача.

Полагања јемства ослобођени су извршни поверилацa по чијем је предлогу одређено извршење и заложни
извршни поверилацa, ако њихова потраживања достижу износ јемства и ако би се с обзиром на њихов ред
првенства и утврђену вредност тај износ могао намирити из куповне цaене. 

Понуђач са највећом понудом дужан је да понуђену цaену плати у року од 15 дана након објављивања
резултата продаје на наменски рачун извршитеља број 340-13002830-87 који се води код ЕRSTE BANK ADRSTE BANK AD
NOVI SAD, у супротном ако понуђач не плати одмах по позиву јавног извршитеља, други понуђач ће бити
проглашен купцaем и плаћа ону цaену коју је он понудио и тако редом. 

Купацa сноси све трошкове такси и пореза, а ради преноса права власништва.

 Заинтересована лицaа могу разгледати предмет продаје сваким радним даном од 10-18 часова, што је
извршни дужник дужан омогућити, у договору са јавним извршитељем.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог закључка није дозвољен правни 
лек.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

__________________
Горан Милосавић


