
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ 
Број: 1 Ив. 18/18
Дана: 06.11.2018. године
К И К И Н Д А 

Основни  суд  у  Кикинди,  по  судији  Габријели  Бартул,  у  извршној  ствари
извршног повериоца SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ул. Булевар Михаила Пупина бр.
165Г - Нови Београд, кога заступа пуномоћник  Небојша Радовић, адвокат из  Новог Сада,
против извршног дужника Веронике Ружић из Мужље, Кошут Лајоша бр. 20, ради прунудног
извршења, доноси следећи 

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ 

1. ПРВО РОЧИШТЕ за јавну продају некретнине извршног дужника уписане
у листу непокретности број 713 к.о. Нова Црња парцела бр. 2980/65 земљиште под зградом -
објектом  - породична стамбена зграда означена као зграда бр. 1, у ул. Киш Ференца бр. 8,
површине  од 1а 50м2, земљиште уз зграду - објекат површине од  5а 00м2  и њива 2. класе
површине од 9а 61м2 у ул. Киш Ференца, 

одређује се за 2  9  .   новембар     2018  .   године  , са почетком у   0  8  ,3  0   часова  , у згради
ОСНОВНОГ СУДА У КИКИНДИ, соба бр. 20. 

2. Продаја се врши путем усменог јавног надметања. 
3.  Тржишна вредност  утврђена је  закључком  бр.  1  Ив.  18/18 од 12.10.2018.

године у укупном износу од 472.115,00 динара.
4.  На  првом  јавном  надметању почетна  цена  износи  60%  од  процењене

вредности тј. 283.269,00 динара. 
5.  Понудиоци су дужни да пре почетка надметања положе јемство у 1/10-ни

дела од утврђене вредности некретнине и иста се урачунава у куповну цену. Уплату износа
од 47.211,50 динара је потребно извршити на рачун депозита овог суда бр. 840-273802-21,
модел 97 - позив на бр. 64215800001818. Уплату јемства потребно је извршити два дана
пре заказаног рочишта, како би се иста видела на изводу рачуна депозита Основног
суда у Кикинди дан пре заказаног рочишта.

6.  Купац најбољи понудилац дужан је да цену по којој се непокретност прода
положи суду у року од 15 дана од дана продаје. Ако у том року не положи цену, продаја ће
се огласити неважећом и на терет положеног јемства ће се заказати нова продаја. 

7. Лице које има прече право куповине ове непокретности, има право првенства
пред  најбољим понудиоцем,  ако  одмах по закључењу надметања изјави  да  непокретност
купује под истим условима. 

8. Трошкове  преноса  права  власништва  сносе  купци  и  не  урачунавају  се  у
куповну цену. 



         9.  Разгледање  непокретности  у  прикладно  време  суд  ће  дозволити
заинтересованим лицима за куповину предметне непокретности. 

Основни суд у Кикинди, дана  06.11.2018. године. 

С У Д И Ј А 

Габријела Бартул,с.р.
За тач. отправка 

ДНА:
1. извршном  повериоцу
2. пун. повериоца 
3. извршном дужнику
4. огласна табла суда
5. огласна табла Општине Нова Црња
6. интернет страница
Кал. до рочишта 


