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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

З А К Љ У Ч А К

ОДРЕЂУЈЕ  СЕ  ПРОДАЈА  НЕПОСРЕДНОМ  ПОГОДБОМ  по  споразуму  извршног
повериоца и извршног дужника, 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
уписано у ЛН 58 КО Турија.

 
Укупна утврђена вредност на дан процaене  (03.02.2020.године)  непокретности   износи 5.501.300,12

динар,  а  продајна  цaена  непокретности  непосредном  погодбом  по  споразуму   износи  70%  од  процaењене
вредности и износи 3.850.910,08 динара.

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

Рок за закључење уговора је 20 дана од дана објављивања овог закључка на електронског огласној
табли коморе јавних извршитеља односно најкасније  до 12.03.2020. године. Ако након наведеног рока не буде
закључен уговор о продаји непосредном погодбом јавни извршитељ ће поступити у складу са чланом 188.
ЗИО.

 Рок за плаћање продајне цaене је 15 дана од дана доношења закључка о додељивању.

 Купацa дужан је да пре него што приступи канцaеларији јавног извршитеља ради потписивања уговора о
продаји,  уплати  јемство  у  висини  10%  процaењене  вредности, и  то  на  рачун    јавног    извршитеља   бр.  340-
13002830-87 са позивом на број предмета И.И-2/20 јемство.

Овај закључак ће бити објављен на огласној табли Коморе јавних извршитеља.

ПОУКА О ПРАВНОМ  ЛЕКУ
                                                                                 

  Против овог закључка није дозвољен приговор.

                                 Ј А В Н И   И З В Р Ш И Т Е Љ      
                                                                                                                        Горан Милосавић
                                                                                                                      __________________

                                                                                                 


