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Јавни извршитељ Горан Милосавић, поступајући у извршном поступку извршног повериоцaa
ERSTE BANK AD NOVI SAD, Нови Сад,  ул.  Булевар ослобођења бр.  5,  МБ 08063818,  ПИБ
101626723,  број рачуна 908-34001-19 који се води код банке , против извршних дужника,  Јелена
Бељански,  Бечеј,  ул.  Нестора  Џилитова  бр.  1,  и Ленкица  Бељански,  Турија,  ул.  Светозара
Марковића  бр.  17,  ЈМБГ  2811970835046,  Борислав  Јојкић,  Турија,  ул.  Змај  Јовина  бр.  43,
доноси

ЗАКЉУЧАК

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

• Пољопривредно земљиште на катарстарској парцели бр. 3218 К.О Турија, потес Јарош, Њива 2.
Класе укупне површине 3ха 44а 02 м2 у власништву извршног дужника Ленкице Бељански са
уделом 17138/34402 и извршног дужника Јелене Бељански Димитрове са уделом 17264/34402

На  предметној  непокретности  нема  права  трећих  лицaа  која  остају  на  непокретности  после  њене
продаје, нити стварних, личних службености или стварних терета које купацa преузима после куповине.

Предметна непокретност је ослобођена од лицaа и ствари.

Укупна утврђена вредност на дан процaене  (03.02.2020.године)  непокретности   износи 5.501.300,12
динар,  а почетна цaена непокретности на првој јавној продаји износи 70% од процaењене вредности и износи
3.850.910,08 динара.

Јавна продаја одржаће се дана 27.03.2020. 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 утврђене
вредности за непокретности за коју подносе понуду и то на рачун   јавног   извршитеља   бр.  340-13002830-87 са
позивом на број предмета И.И 2/20-јемство и то најкасније до дана  одржавања јавног надметања.

  Понудиоцaу 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. 



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 10-18 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  првој  продаји  објавиће  се  на  огласној  табли Коморе  извршитеља,с,  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


