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Јавни  извршитељ  Горан  Милосавић,  поступајући  у  извршном  поступку   извршног
повериоцa a  Драган Миросављевић, Сомбор, ул. Подгоричка бр. 7, чији је пуномоћник адв.
Дејан Ћасић, Београд, СТУДЕНТСКИ ТРГ 10, против извршног дужника,  Слађана Стојачић
Ђенић, Сомбор, ул. Канаринска бр. 7,  доноси

ЗАКЉУЧАК

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

• Двособан стан, који се налази на парцели бр. 5941/1 бр. дела парцеле 1 КО СОМБОР I , у
улици  Стапарски  пут  22,  Сомбор,  бр  стана  19,  корисне  површине  77  м2,  спратности  :
поткровље прва етажа и то удео ½ који је у власништву извршног дужника.

Ближи опис непокретности:
Некретнина  новије  градње,  грађена  око  2015.године,  аб  зидана  конструкцијае,  спратности

По+Пр+4+Пк-дуплекс. Кровна коснтрукција дрвена покривена црепом. Фасад је Демит Систем.

На предметној непокретности постоји право плодоуживања које ће купацa  морати да трпи.

Предметна непокретност  није ослобођена од лицa а и ствари.

Укупна утврђена вредност на дан процa ене  (07.07.2020.године) за цa елу непокретности   износи
1.822.561,50  динар,  док  за  удео  које  се  продаје  ½  износи  911.280,75  динара,  а  почетна  цa ена
непокретности на првој јавној продаји износи 70% од процa ењене вредности и износи 636.896,52 динара.

Јавна продаја  одржаће се  дана 17.05.2021. године са почетком у  14:00 часова у канцa еларији
јавног извршитеља у Србобрану, Трг Републике бр. 1, те се овим закључком позивате на продају.

Право учешћа имају сва заинтересована лицa а 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-
13034749-69 са позивом на број предмета И.И 24/19-јемство и то најкасније до дана  одржавања јавног
надметања.

  Понудиоцa у  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 цa ену 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 купцa ем и плаћа  ону цa ену 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 лицa а 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
понудиоцa ем 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. Имаоцa и права прече куповине полажу
јемство као и друга лицa а, 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 лицa а која се баве посредовањем у продаји непокретности.

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

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ

___________
Горан Милосавић


