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Јавни извршитељ Горан Милосавић, поступајући у извршном поступку извршног повериоцaa
Vojvođanska banka akcionarsko društvo Novi Sad, Нови Сад, ул. Трг Слободе бр. 5, МБ 08603537,
ПИБ 100584604,  број рачуна 908-0000000032501-57 који се води код банке Narodna Banka Srbije -
Beograd, број рачуна 325-9500700000001-95 који се води код банке ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.
НОВИ  САД,  чији  је  пуномоћник  адв.  Др  Немања  Алексић,  Нови  Сад,  Грчкошколска  1,  против
извршног  дужника,  Душанка  Стијеља,  Риђица,  ул.  Арсенија  Чарнојевића  бр.  50,  Мирјана
Тривић,  Београд  -  Вождовац,  ул.  Саве  Јовановића  бр.  51д,  Милка  Безбрадица,  Риђица,  ул.
Масарикова бр. 27, Ружа Танурџић, Риђица, ул. Николе Тесле бр. 24, доноси

ЗАКЉУЧАК

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

 Породична стамбена зграда, бр. зграде 1, у улицaи Николе Тесле бр. 24,која се налази на  парцaели бр.
802 КО Риђицaа уписана у ЛН бр. 128 К.О Риђицaа. 

Ближи опис непокретности : Objekat je građen 50-tih godina, ab Zidane konstrukcije, na uličnoj levoj strani
parcele. Spratnost Pr+0. Krovna konstrukcija drvena, pokrivena crepom. Fasada je malterisana obrađena. Spoljna
stolarija drvena. Neto površina je oko 160m2.

 Непокретности нису слободне  од лица и ствари.

Не постоје права трећих лица, као ни стварне ни личне службености нити стварни терети које
купац преузима после куповине.

На парцели бр. 802 КО Риђица налази се и помоћна зграда која није предмет продаје.

Укупна процaењена вредност на дан процaене( 21.10.2019.године) за све непокретности укупно износи
940.893,60  динара,  а  почетна  цaена  на  другом јавном надметању износи 50  % процaењене  односно износи
470.446,80 динара.

Јавна продаја одржаће се дана 25.03.2020. године са почетком у  14:00 часова у канцaеларији  јавног
извршитеља у Србобрану, Трг Републике бр. 1, те се овим закључком позивате на продају.

Право  учешћа  имају  сва  заинтересована  лицaа  која претходно положе  јемство  у  износу  од  1/10
процaењене вредности за парцaелу за коју подносе понуду и то на рачун   јавног   извршитеља   бр. 340-13002830-87
са позивом на број предмета И.И-224/19-јемство и то  најкасније до почетка јавног надметања. 

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



Понуђач са највећом понудом дужан је да понуђену цaену плати у року од 15 дана од дана доношење
закључка о додељивању непокретности на наменски рачун извршитеља број 340-13002830-87 који се води код
ЕRSTE  BANK  AD NOVI SAD,  у  супротном ако  понуђач  не  плати  одмах  по  позиву  извршитеља,  други
понуђач ће бити проглашен купцaем и плаћа ону цaену коју је он понудио и тако редом у складу са чл. 192. став
2. ЗИО. 

Сходно члану 186. Закона о извршењу и обезбеђењу извршни поверилацa и извршни дужник могу да се
споразумеју о продаји непокретности непосредном погодбом 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.

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

Заинтересована лицaа могу разгледати предмет продаје сваким радним даном  од 10-16 часова, што је
извршни дужник дужан омогућити, у договору са јавним извршитељем.

Ималацa законског права прече куповине непокретности има првенство над најповољнијим понудиоцaем
ако  одмах  после  објављивања  који  је  понудилацa  најповољнији,  а  пре  доношења  закључка  о  додељивању
непокретности,  изјави  да  купује  непокретност  под  истим  условима  као  најповољнији  понудилацa.  Ималацa
уговорног права прече куповине непокретности које је уписано у катастар непокретности остварује своје право
као и ималацa законског права прече куповине, ако не постоји законско право прече куповине, или постоји а
није искоришћено. Имаоцaи права прече куповине полажу јемство као и друга лицaа, све у складу са чл. 170.
ЗИО.

Закључак  о  другој  јавној  продаји  објавиће  се  на  електронској  и  огласној  табли  Коморе  јавних
извршитеља, с тим да извршни поверилацa може о свом трошку да објави закључак о продаји у средствима
јавног  информисања,  односно  да  о  закључку  обавести  лицaа  која  се  баве  посредовањем  у  продаји
непокретности.

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

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

__________________
Горан Милосавић


