
Република Србија 
Дамир Шите 
JAВНИ ИЗВРШИТЕЉ  
за подручја Вишег и Привредног суда у Суботици 
Број:  И.И.104/18 
Датум: 26.07.2019. године 
 
Јавни извршитељ Дамир Шите, у извршном предмету извршног повериоца SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD / Република 
Србија - Министарство финансија,  Београд, Булевар Зорана Ђинђића 50а/б, против извршног дужника Ђено Кеченовић, 
Бајмок, Светозара Милетића 13, ради извршења, одређеног Решењем о извршењу Основног суда у Суботици број 
Ии.314/2018, од дана 18.07.2018. године, на основу чл. 189, Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС” бр. 
106/2015), дана 26.07.2019. године доноси следећи 
 

ЗАКЉУЧАК  
 о продаји непокретности непосредном погодбом  

 
Одређује се продаја путем непосредне погодбе по избору извршног повериоца, непокретности извршног дужника 

Ђено Кеченовић, Бајмок, ЈМБГ:0604953820024, обим удела 1/1, уписана у лист непокретности бр. 1976 КО БАЈМОК и то: 
 
- парц.бр 4265 – земљиште под зградом - објектом, површине од 1а03м2, на којем је саграђена породична стамбена 

зграда, у улици Качићева 6; земљиште под зградом - објектом, површине од 25м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у 
улици Качићева; земљиште уз зграду - објекат, површине од 2а99м2, у улици Качићева; 

       
Тржишна вредност непокретности из претходног става утврђена закључком јавног извршитеља бр. И.И. 104/18, од 

дана 03.12.2018. године, на износ од  870.750,09 РСД. 
 
Уговор о о продаји непокретности путем непосредне погодбе се закључује у року од 30 дана од дана објављивања 

овог закључка на огласној табли Коморе јавних извршитеља. Налаже се заинтересованим лицима да у том року доставе 
јавном извршитељу понуде за куповину предметне непокретности.  

Цена предметне непокретности се слободно уговара.  

Заинтересовано лице чија понуда буде прихваћена дужно је да пре закључења уговора о продаји уплати јемство у 
висини 10% утврђене тржишне вредности непокретности, које се урачунава у постигнуту продајну цену, на рачун јавног 
извршитеља бр. 220-125549-96 код ProCredit Bank A.D.- Beograd, са позивом на број: И.И.104/18. 
 

Заинтересованим лицима за куповину непокретности биће омогућено разгледање предметне непокретности, уз 
претходну најаву писаним путем јавном извршитељу, што је извршни дужник дужан омогућити. 

 
Купац је дужан да у року од 15 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности уплати понуђени 

износ на рачун јавног извршитеља бр. 220-125549-96 код ProCredit Bank A.D.- Beograd, са позивом на број: И.И. 104/18. У 
случају да купац не уплати пуну цену одређену закључком о додељивању уплаћено јемство се задржава. 

 
Трошкови преноса права својине, као и трошкови испражњења и ступања у посед предметних непокретности 

сноси купац и не урачунавају се у куповну цену. 
 
Лица која имају право прече куповине предметних непокретности се позивају закључком јавног извршитеља да се 

писмено изјасне да ли ће то право користити. 
 

Ј а в н и  и з в р ш и т e љ  
  
Дамир Шите 

 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог закључка није дозвољен приговор. 


